Editörden
Dünya son yıllarda büyük bir sınavdan geçiyor. Gıdaya erişim hiç bu kadar pahalı, hiç bu
kadar zor olmamıştı. Bu süreç içinde gıda milliyetçiliği, gıda mülteciliği gibi kavramlar
duymaya başladık. Su savaşlarının çıkabileceğini öngören bilim adamları, artık ondan da
önce hububat savaşlarının çıkabileceğini dile getirmeye başladılar.
Bu gidişatın hâlâ engellenebilir olduğunu, bunun için tüm dünya beraber çalışıp
mücadele etmemiz gerektiğini vurgulayan ülkeler, ‘AB Yeşil Mutabakatı’nı devreye aldılar.
Türkiye’nin de içinde bulunduğu mutabakatta çok önemli bir adım Ankara’da atıldı.
Ankara Ticaret Odası (ATO) ev sahipliğinde, Borsamızın da katılımıyla, dünyanın ilk EKO
İklim Zirvesi gerçekleştirildi. ATO Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen organizasyon,
yerli/ yabancı binlerce konuğu ağırladı. Zirve/fuar ile ilgili detayları dergimizin ilerleyen
sayfalarında okuyabilirsiniz.
Bu sayımızda ayrıca;
Borsamızın 95’inci yıl dönümünü kutladık. Başkanımız Faik Yavuz, usta gazeteci Meliha
Okur’un hazırlayıp sunduğu ‘Tarımda Emtia’ programına katılarak, soruları yanıtladı.
Başkanımız, TMO-TOBB-LİDAŞ Genel Kurulu’na katılarak, dünden bugüne Lisanslı
depoculuğun geldiği noktayı ve TÜRİB’in faaliyetlerini anlatan bir konuşma gerçekleştirdi.
Yönetim olarak, Ankara oda/borsaları Yönetim Kurulları Müşterek Toplantısı’na katıldık.
Ulusal ve uluslararası, online ve yüz yüze toplantılarda, tarım, gıda ve hayvancılıkla ilgili
bilgilerimizi ve deneyimlerimizi paylaştık.
Çatı kuruluşumuz TOBB’un 70. Yıl dönümünü kutladık.
Yine bu dönemde birçok önemli konuğu misafir edip, değerli iş insanlarıyla bir araya
geldik.
Meslek raporumuzu Ankara’nın önemli bir değeri olan Ankara Tavşanına ayırdık. Ankara
Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Seyfettin Aslan tarafından hazırlanan
Ankara Tavşanı Raporu için kendisine teşekkür ederiz.
Ülke raporunu ise dünyanın en ilginç ülkelerinden biri olan İsviçre’ye ayırdık. Yönetim
biçiminden politikalarına, coğrafyasından maddi gücüne İsviçre’nin ilginizi çekeceğinizi
umut ediyoruz.
Bir sonraki sayımızda buluşuncaya dek sağlıklı ve aydınlık günler dileriz.
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BAŞKANDAN
Faik YAVUZ

Yönetim Kurulu Başkanı

Tarımın gücü
Tüm dünya özellikle gelişmekte olan ülkeler adı konulmamış bir
kaos içinde. Küresel ısınma, pandemi derken son olarak kuzeyimizde
patlak veren savaş nedeniyle ülkeler gıda ticaretinde hiç olmadığı
kadar korumacı davranıyor. Gıda üreten ülkeler ihracat yapmama
kararı alırken, gıda ithal eden ülkeler ihtiyacının çok daha fazlasını
daha sonra bulamam endişesi içinde satın alma yarışına giriyor.
Zaten rekor üstüne rekor kıran Tarım Spot Endeksi son olarak
Hindistan’ın buğday ihracatına yasak getirmesi kararıyla vites
yükseltti.
Bu karar için İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Balley,
ekonomi için kıyamet doğuracak sonuçları olabileceğini söyledi.
Balley, bu kararın kimse tarafından beklenmediği için şok etkisinin
fiyatları daha da tırmandıracağını ifade etti.
Çin’den sonra dünyanın en büyük ikinci buğday üreticisi olan
Hindistan, bu yasağı öncelikle iç piyasanın taleplerini karşılamak
üzere getirdiğini ifade etti. Yasakla beraber Avrupa’da da piyasalar
altüst oldu. Avrupa Emtia ve Endeks Borsası Euronext’te bir ton
buğday 435 Euro’ya el değiştirdi.
Ukrayna’da ise 40 milyon ton tahıl, Rusya ablukası nedeniyle ihraç
edilemiyor. Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre sadece Rus
ablukası altındaki Ukrayna limanlarında 25 milyon ton tahıl savaşın
biteceği günü bekliyor. Süreç uzadıkça, ürünlerin zarar görme, çürüme
ihtimali de artıyor.
Bu yıl yine savaş nedeniyle Ukrayna’da buğday hasadının 18,2 milyon
tona gerilemesi bekleniyor. Dünyanın en büyük 5. Buğday ihracatçısı
olan Ukrayna’nın yaşadığı sıkıntıların, sadece Türkiye’de ya da sadece
Avrupa’da değil tüm dünyada endişe yarattığını gözlemliyoruz.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, “Savaşın Ukrayna’nın ötesinde
bir etkisi var ve bu çok endişelendiğimiz bir durum. Korkarım ki
elimizde gerçekten küresel bir kriz var” dedi.
***
Türkiye, yıllık 118 milyon ton bitkisel üretim ve 23.4 milyon
hektar tarım alanıyla dünyanın önde gelen tarım ülkesi
konumunda bulunuyor. 72 milyonun üzerinde küçük ve
büyükbaş hayvan varlığına sahipken, yıllık 785 bin ton su
ürünleri, 2,2 milyon ton kanatlı sektöründe üretim hacmine
ulaşmış durumda. Türk çiftçileri, ürettiği ürünlerle turistlerle
beraber 120 milyona ulaşan insanın beslenme ihtiyacını
karşılarken, tarım ürünleri 200 ülkeye ihraç edilerek Türkiye’ye
yıllık 25 milyar dolar döviz kazandırıyor.
Ancak giderek artan girdi maliyetleri, plansızlık ve her yıl
kaybettiğimiz tarım alanları, üreticiyi üretimden uzaklaştırıyor.
TEPAV’ın araştırmasına göre çiftçi sayısı geçtiğimiz yıla oranla
%13,2 (75 bin kişi) azalarak 500 binin altına düştü.
Çiftçi sayısı hızla azalırken, çiftçilerimizin yaş ortalaması
da giderek artıyor. Çiftçi baba, oğluna mesleğini önermiyor,
öğretmiyor. Böylece nesilden nesile aktarılan bilgi birikimi de
kayboluyor.
TÜİK verilerine göre nisan ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat
Endeksi yıllık %118,53 artış gösterdi. Bu maliyet artışını
üretici, ürünlerine uzun süredir yansıtamıyor. Zararına, kıt
kanaat geçinerek üretim yapıyor. Ne kadar destek alacağını, bu
desteğin ne zaman ödeneceğini, ürettiği ürünün taban fiyatının
ne olacağını bilmeden üretim yapıyor.
Üretici zarar ediyorum diyor. Devlet, ben destek veriyorum
diyor. Halk, ben pahalı yiyorum diyor. Kimse yaptığı ticaretten
memnun değil.Ancak küresel gıda fiyatları da giderek yükseliyor.
Hatta ileride paranız olsa dahi, satın almak istediğiniz ürüne
ulaşamama durumundan söz ediliyor.

Benzeri durum hayvansal tarım için de geçerli. Süt ineklerinin
yem maliyetini karşılayamayan süt üreticisi, ineklerini kesime
göndermek durumunda kalıyor. Yem fiyatlarına gelen zamlar,
Süt taban fiyatlarına yetişemediği için üretici sürekli zarar
ettiğini söylüyor. Bunun sonucunda nüfusumuz giderek
artarken hayvan varlığımız azalış eğiliminde görünüyor.
***
Değerli okurlar, Türkiye 1938’den beri tarıma destek veriyor.
Ancak sonucu takip etmiyor. Belli ki ortada bir yanlışlık var ama
ısrarla aynı politika takip ediliyor.
Örneğin sulama konusunda, havza projeleri 7-8 senedir tam
olarak devreye girebilmiş değil. Türkiye batıya göre daha az
yağmur alan, küresel ısınmayla beraber daha da kuraklaşan
bir yapıya sahip. Ancak artık teknoloji bizim akarsu ve
nehirlerimizin yönüne müdahale etmemize olanak sağlıyor.
Bunların denize akmasını engelleyerek yönünü tarlalarımıza
çevirebiliriz.
Dünya artık teknolojiyi, eğitimi tarımla beraber konuşuyor.
1 karış topraktan, 1 damla sudan, 1 saatlik güneşten nasıl
optimum fayda sağlayıp en yüksek kalitede üretim yapabilirimi
tartışıyor. Dünyadaki bütün gelişmiş ülkeler, isterse çölün
ortasında olsun, isterse bataklığın içinde olsun tarımın ne
kadar önemli olduğunun farkında.
Tarımın, giderek artan dünya nüfusu ve kıt kaynakları en iyi
yönetebilenlerin dünyasında, nükleer silahlardan daha büyük
bir etki ve caydırıcı güç unsuru haline geldiğini söyleyebiliriz.
Tarım, günümüz dünyasında ülkeler için sadece kâr/zarar
meselesi değil, aynı zamanda bağımsızlık ve pazarlık
unsurudur. Tarıma hak ettiği ilgiyi göstermezsek, hak ettiğimiz
gibi yaşamak ancak hayal olur.

Kapak
Tarımın Gücü

Makale
Savaşlar Ekonomik Yapılmaktadır

Haberler
ATB Başkanı Yavuz, Merkez Bankası
istişare toplantısına katıldı

Haberler
Tobb Yönetimi Ata’nın Huzurunda

Rapor
Ankara Tavşanı

Ülke
İsviçre

04

22

28

30

37

43

İçindekiler
• Ankara Dünyanın ilk EKO İklim Zirvesi’ne ev sahipliği yaptı

/ 06

• ATB Fuarda yerini aldı

/ 08

• Ankara Ticaret Borsası 95 yaşında

/ 09

• Yavuz: Bizim Topraklarımız bize yeter

/ 10

• Yavuz: Çok yol kat ettik ancak daha gidecek çok yolumuz var

/ 11

• Yavuz: Ülkemiz, yabancı yatırımcılar açısından daha da cazip hale gelecektir

/ 13

• Hisarcıklıoğlu: Bankalarımızın artık daha vicdanlı davranmasını bekliyoruz

/ 16

• ATB Başkanı Yavuz, Bakan Kirişci’yi ziyaret etti

/ 19

• ATB Yönetimi, Ankara Oda ve Borsaları Yönetim Kurulları Müşterek Toplantısı`na katıldı

/ 20

• ATB Başkanı Yavuz: Türkiye, küresel gıda ekonomisinde güçlü bir aktördür

/ 21

• ATB Meclis Başkanı İbrahim Öztürk, Kanal B’de gıda fiyatlarını yorumladı

/ 23

• Türkiye ve Mısır iş dünyası, TOBB`da bir araya geldi

/ 24

• ATB Başkanı Yavuz, TÜGİK Genel Kurulu’na katıldı

/ 26

• Bakan Nebati, TOBB Yönetimi ile görüştü

/ 27

• ATB Başkanı Yavuz, Merkez Bankası istişare toplantısına katıldı

/ 28

• IPARD II 11. Dönem Çağrı Tanıtım Toplantısı ATB’de gerçekleştirildi

/ 29

• ATB Başkanı Yavuz, KAİSDER proje tanıtım toplantısına katıldı

/ 31

• Ankara Fuarcılık ve Kongre AŞ’nin Yönetim Kurulu Toplantısı ASO’da gerçekleştirildi

/ 32

• Ziyaretlerimiz Misafirlerimiz

/ 33

HABERLER | BORSAVİZYON

Ankara Dünyanın
ilk EKO İklim
Zirvesi’ne ev
sahipliği yaptı
Ankara Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Faik Yavuz, Ankara Ticaret
Odası (ATO) ev sahipliğinde, ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal,
ATO Başkanı Gürsel Baran, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı
Nurettin Özdebir ve Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim
Yılmaz’ın katılımıyla gerçekleştirilen “Eko İklim – Ekonomi ve
İklim Değişikliği Zirvesi” basın toplantısında, ekonomi muhabirleri
ile bir araya geldi.
30-31 Mart tarihlerinde ATO Kongre Merkezi’nde kapılarını açacak
olan fuar, ATO, ATB ve ASO öncülüğünde, devlet başkanları, kamu
kurumları temsilcileri, yirmiyi aşkın uluslararası kurum ve kuruluş,
otuzu aşkın üniversiteden akademisyen, iyi örnek uygulamalarıyla
belediyeler, organize sanayi bölgeleri, teknokentler ve sektör
temsilcileri katılımıyla gerçekleştirilecek. Fuarda ayrıca, yerli/
yabancı iklim konusunda çok sayıda uzman tarafından konferans
düzenlenecek.
Toplantının açılışında bir konuşma yapan ATB Başkanı Yavuz,
konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Sözlerime Ankara Ticaret Odası’na teşekkür ederek başlamak
istiyorum. Böylesine önemli ve önümüzdeki yıllara damga vuracak
bir atılımda bulundukları için. Bu organizasyonun Ankara’da
başlaması da bir Ankaralı olarak bana gurur vermiştir.
Ben bu işin tarıma yansımasından bahsetmek istiyorum. Bir insanın
sağlıklı yaşayabilmesi için 2 çok önemli faktör vardır. Birincisi temiz
havası olan bir ortam. İkincisi de sağlıklı beslenmek. Bunun için
bize temiz toprak, temiz hava, temiz su lazım. Bu ortamı bugünden
oluşturmak için çalışmaya başlamazsak, ileride çocuklarımızın,
torunlarımızın karşılaşacağı felaketlerin sorumluluğu hepimize
ait.
İşin bir de ekonomik boyutu var. Örneğin, Avrupa menşeli bazı
tekstil markaları “eğer siz ürettiğiniz ürünün en az %30’unu geri
dönüştürülmüş malzemeden üretmezseniz biz sizin ürünlerinizin
ticaretini yapmayız” diyorlar. Tabi bu pazarlardan vazgeçecek
halimiz yok. Bunun için gereken adımları atmak zorundayız.
Yurdumuzun kuzeyinde malum bir savaş durumu söz konusu.
Millet marketlere akın etti yağ bırakmadı. İnsanlar her şeyden
önce gıda malzemelerinin peşine düşüyor. Böyle durumlarda ne
altın ne döviz ne araba umurunda oluyor. AB, sekiz yıl önce yine
Rusya’ya yaptırım uyguladı. Ben sana gıda maddesi satmayacağım
dedi. Rusya’da benzer sıkıntılar oldu. Keza aynı şekilde kişi başına
geliri en yüksek ülkelerden biri olan Katar’a gıda malzemesi
göndermeyeceğiz dediler. Türkiye’nin yardımıyla o zor günleri
atlattı. Pandemi zamanı yine en gelişmiş ülkelerde dahi insanlar
raflara saldırdı. Uzun lafın kısası bizim tarıma ve tarım ürünlerine
çok ihtiyacımız var.
Bizim aynı zamanda, çok hızlı bir şekilde AB Yeşil Mutabakat’a
adapte olmamız lazım. Karbon ayak izlerimizi en aza indirmemiz
lazım. Çocuklarımıza, torunlarımıza, önümüzdeki nesillere
yaşanabilir bir dünya bırakabilmemiz için bu tür oluşumları çok
iyi değerlendirmemiz lazım.
Basınımızın değerli mensuplarına da burada çok büyük sorumluluk
düşüyor. Bu konunun önemini çok iyi anlatmak ve insanların
zihnine işlememiz gerekiyor.
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ATO Başkanı Baran: Dünyada ilk olacak
Türkiye’nin iklim değişikliğiyle ilgili Avrupa’ya paralel olarak
verdiği 2030, 2050 gibi tarihleri hepsinin çok önemli olduğunu
belirten Gürsel Baran, Eko İklim Zirvesi ile bu konuda farkındalık
yaratmak istediklerini söyledi.
Özellikle Sınırda Karbon Düzenlemesinin üretim ve ihracatı
yakından etkileyeceğini ifade eden Baran, bunun aynı zamanda
dünyanın ilk iklim fuarı olacağının da altını çizdi. Gürsel Baran,
bu konuda Ankara Ticaret Odası, Ankara Sanayi Odası ve Ankara
Ticaret Borsası yanı sıra çok sayıda kamu kurumunun ortak
hareket ettiğini dile getirdi.

ASO Başkanı Özdebir: İnsanlık bu gidişata dur demeli
Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, dünyanın insan
kaynaklı yükü kaldırmakta zorlandığını kaydederken, gidişata
yine insanlığın ‘dur’ demesi gerektiğini söyledi. Rusya’ya yönelik
yaptırımlardan ve savaştan ekonomik yönden en çok etkilenen
ülkenin Türkiye olduğunu dile getiren Özdebir, Avrupa Birliği’nin
enerji yoğun sektörlerden tamamına yakınından çıktığını anlattı.
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Ankara Kent Konseyi Başkanı Yılmaz: İlk geri
dönüşüm tesisini Atatürk 1937’de kurmuş
Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Mustafa
Kemal Atatürk’ün Türkiye’nin ilk geri dönüşüm kurduğu şehir olan
Ankara’nın Eko İklim Zirvesine ev sahipliği yapacağını bildirdi.
Şubat ayında Konya’da gerçekleştirilen İklim Şurası sonuçlarının
da burada paylaşılacağını söyleyen Yılmaz, zirve boyunca oluşacak
karbon ayak izinin karşılığında ağaç dikilerek nötrleneceğini ifade
etti.

TOGG görücüye çıkacak
Fuarda Türkiye’nin otomobili TOGG’un da sergileneceği bilgisini
veren Yılmaz, 20 oturumda 150 konuşmacı bulunduğunu söyledi.
Çeşitli görsel sanatlar sergileri, konserler, tiyatro oyunlarını yer
alacağı fuarın en dikkat çekici unsurlarından birisi de izleyicilerin
girişi olacak. Halil İbrahim Yılmaz’ın verdiği bilgilere göre fuara
girişler elektronik atıklarla yapılacak ve bunların dönüşümünden
elde edilecek gelirle TÜBİSAD üniversite öğrencilerine burs
sağlayacak.
Zirvede; Yeşil Dönüşümde Tarım ve Gıda, Kaynak Verimliliği ve
Döngüsel Ekonomi, İklim Değişikliğinde Global Stratejiler, Yeşil
Uyum Finansmanı gibi 20 oturum düzenlenecek.
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ATB Fuarda yerini aldı

Ankara Ticaret Odası (ATO) ev sahipliğinde düzenlenen, EKO
İklim- Ekonomi ve İklim Zirvesi/ Fuarı, Ankara Ticaret Borsası’nın
da (ATB) katılımıyla ATO Congresium’da başladı. ATB fuara, kendi
elektrik ihtiyacını karşılamak üzere hizmet aldığı güneş enerji
sistemleri firması Sungen ile ortak stant kurdu.
12.000 katılımcı, 50.000 çevrimiçi ve uzaktan ziyaretçi hedeflenen
Zirve’de; 4.000 m²’lik alanda, “Ekonomi ve İklim Değişikliği”
temalı Fuar ve İklim Müzesi kurulacak; ulusal ve uluslararası
150 konuşmacının yer aldığı yirmiyi aşkın oturum yapılacak, B2B
görüşmeleri, sertifikalı eğitim programları, eğitimler, workshoplar,
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sergiler gerçekleştirilecek; konserler, dinletiler ile mini gösteriler
sahnelendi.
Zirve, AB Yeşil Mutabakatı ve Paris İklim Anlaşması uyarınca 2050
yılına kadar ülkemizi bekleyen 60 milyar Avro’yu bulabilecek
“Karbon Vergisi” yükünü olabildiğince hafifletmek ve daha da
önemlisi gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya için bilinç
oluşturmayı amaçlandı.
Zirve, aynı zamanda dünyanın ilk ekonomi ve iklim değişikliği
fuarına da ev sahipliği yaptı.

Ankara Ticaret Borsası 95 yaşında
1927 yılında ilk toplantısını gerçekleştirerek küşat edilen Ankara
Ticaret Borsası’nın (ATB) kuruluş yıldönümünde, ATB Meclis
Başkanı İbrahim Öztürk ve ATB Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz
yazılı bir açıklama yaparak, öncü ve modern borsacılığın temelini
atan ATB’nin kuruluş yıl dönümünü kutladı.
ATB Meclis Başkanı İbrahim Öztürk, 95 yıllık süreçle ilgili olarak
yaptığı değerlendirmede, “ATB’nin bugün gelmiş olduğu nokta
çok önemlidir. 95 yıllık bir birikim sonucu olan bu eserlerin
gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyor, ebediyete
intikal etmiş olanlara da rahmet diliyorum. Tek göz bir odada
doğan ATB, yaptıklarıyla ülke borsacılığının önünü açmış ve
eserleriyle örnek olmuştur” dedi.
ATB Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz ise ATB’nin kuruluş
sürecinde yaşanan gelişmeleri özetleyerek, “İlk kuruluş çalışmaları
1907 yılına kadar giden ATB’nin, kuruluş tüzüğü 3 Nisan 1907
tarih ve 32 sayılı Danıştay kararı ile onaylanmış, 26 Eylül 1910
tarihinde de ATB’nin faaliyetlerine izin verilmiştir. Ancak aradan
geçen süre içinde çalışmalarını tam anlamıyla sürdüremeyen
ATB, 19 Şubat 1925 yılında Cumhurbaşkanı Atatürk ve dönemin
Bakanlar Kurulu üyelerinin imzaladığı kararname ile Zahire
Borsası olarak faaliyete geçmiş, 26 Şubat 1927 tarihinde ilk
toplantısını gerçekleştirerek küşat edilmiştir.
ATB, tesis ve uygulama modelleriyle örnek olmuş, modern
borsacılığı Türkiye’ye tanıtmış bir borsadır.

Elbette ki, bu eserlerle kolay kolay gerçekleştirilmemiştir.
Üyelerimizin, meslek komitelerimizin, meclisimizin, yönetim
kurulumuzun uyumla çalışmasıyla ortaya çıkan bu örnek tesisler,
birçok borsamıza örnek olmuştur.
ATB, bir avuç girişimcinin başlattığı borsacılık faaliyeti ve aradan
geçen 95 yıl içinde sürekli bir gelişme göstererek bugün ülkemizin
sayılı ticaret borsalarından biri haline gelmiştir. Borsamızı kuran
ve bugünlere gelmesinde emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyor,
ebediyete intikal etmiş olanlara Allah’tan rahmet diliyoruz”
şeklinde konuştu.
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ATB Başkanı Yavuz, Tarımda Emtia programına konuk oldu

Yavuz: Bizim Topraklarımız bize yeter
Ankara Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Faik Yavuz, Meliha Okur’un
hazırlayıp sunduğu ‘Tarımda Emtia’ programına konuk oldu. Yavuz,
canlı olarak yayınlanan programda, Türkiye’nin tarım konusunda
yaşadığı aksaklıkları ve çözüm önerilerini ifade etti.

tarımın içine koymalıyız. Aksi taktirde tarımda ilerleyemeyiz.
Tarımı önemsemeyen bir ülke ilerleyemez.

Borsacılığın, Roma dönemine kadar uzanan bir tarihi olduğunu
ifade eden ATB Başkanı Yavuz, “tüm bu sürecin ardından bugün
Türkiye Tarım İhtisas Borsası’nı (TÜRİB) kuruldu. TÜRİB daha
çok yeni ve TÜRİB ile beraber ne yapmak istediğimiz yeni yeni
anlaşılıyor” dedi.

Küresel ısınma ve karbon vergilerine karşı hazırlıklı mıyız? Tarım,
karbon salınımı açısında %12-13 etkisi olmasına karşın, karbon
salınımından kaynaklı zararı en fazla hisseden sektör. Bu aşamada
Paris İklim Anlaşması ve AB Yeşil Mutabakatı gibi konularda atılan
adımları yerinde buluyor ve destekliyorum.

ATB Başkanı Yavuz açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Karadeniz havzası bizim için bulunmaz bir alan. Bundan
optimum faydalanmalıyız. Rusya, Ukrayna, Bulgaristan, Gürcistan,
Kazakistan gibi ülkelerde üretim çok yüksek. Bu ülkelerdeki
hububat verimi Amerika, Kanada gibi ülkelerin yarısı kadar. Buna
rağmen güneyimizdeki Ortadoğu ülkeleri ve Kuzey Afrika ülkeleri
tamamen tüketici durumunda. Biz kuzeyimizdeki ve güneyimizdeki
ülkeler arasında terminal bir ülke olabiliriz. Karadeniz kıyı şeridine
milyonlarca ton lisanslı depolar yapıp, söz konusu ticarete hâkim
olabiliriz. Bundan ciddi anlamda kazanç elde edebiliriz.

Biz, Avrupa Birliği ile ticaretimize devam edebilmek için çevreye
verdiğimiz zararı en aza indirmeli, Avrupa standartlarında tarım
yapmalıyız.

Eğitim ve bilimi tarımın içine koymalıyız
Türkiye 1938’den beri tarıma destek verir. Ancak sonucu takip
etmez. Çiftçi diyor ki ben zarar ediyorum. Halk diyor ki ben
pahalıya alıyorum. Devlet diyor ki ben destek veriyorum. O zaman
ortada kabul edilemez bir sıkıntı var demektir.
Havza projeleri 7-8 senedir tam olarak devreye girebilmiş değil.
Türkiye, batıya bakıldığında en az yağmur alan coğrafyalardan
birisi. Ancak teknolojiyle beraber akarsu nehirlerimizi geri
çevirebilir, bununla sulama yapabiliriz.
Bizim toprağımız, güneşimiz var. Suyumuzu da optimum anlamda
kullanabilirsek bizim üretimde sıkıntımız kalmaz. Biz, eğitim ve
bilimi tarımın içine koymalıyız, biz teknolojiyi ve finansmanı da
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Kırsalda üretim yapacak genç bulamayacağız

Bizim tarımsal altyapıyı da girdi fiyatlarını azaltacak şekilde
dizayn etmemiz gerekiyor. Örneğin en yüksek masraf gübrede ise
bizim gübre üretim tesisi kurmamız gerekir. Desteklerden ziyade
bizim altyapı faaliyetleri yürütmemiz lazım.
Hepsinden belki de daha önemlisi; önümüzdeki dönemde, kırsal
alanda çiftçilik yapacak genç bulamayacağız. Şu anda çiftçi yaşı
ortalama 60-65. Önümüzdeki dönemde 70-75’e çıkacak. Bu
yaşlarda insanlar çiftçilik yapamaz.
Ayrıca bizim bir de sosyolojik bir sorunumuz var. İnsanlar
televizyonda, internette gördükleri kent hayatına özeniyor. Asgari
ücretle güvenlik veya temizlik işi yapıyor. Çünkü maalesef çiftçilik
ülkemizde itibar görmüyor.
AGRO TV’den canlı olarak yayınlanan programa ATB Başkanı
Yavuz’un yanı sıra, TÜRİB Genel Müdürü Ali Kırali, Ulusal Hububat
Konseyi Başkanı Özkan Taşpınar, Türkiye İş Bankası Tarım
Bankacılığı Birim Müdürü Savaş Kurt, Burdur Ticaret Borsası
Başkanı Ömer Faruk Gündüzalp, Söke Ticaret Borsası Başkanı
Ahmet Nejat Sağel de katılarak tarım konusundaki fikirlerini
paylaştı.

ATB Başkanı Yavuz, TMO-TOBB Tarım Ürünleri Sanayi ve
Ticaret A.Ş’nin GK Toplantısı’na katıldı

Yavuz: Çok yol kat ettik ancak daha
gidecek çok yolumuz var
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Sayman
Üyesi ve Ankara Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Faik Yavuz, TMOTOBB Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin 12’nci Olağan
Genel Kurul Toplantısı’na katılarak açılışında bir konuşma yaptı.
Üretiminin ülkemiz için vazgeçilmez olduğunu söyleyen Yavuz,
“son 2 yılda içinden geçtiğimiz pandemi dönemi ve son günlerdeki
Ukrayna-Rusya savaşı, kendi kendine yeten ülke olmanın önemini
bir kez daha gösterdi” dedi.
ATB Başkanı Yavuz konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
Pandemi döneminde ve çevremizdeki çatışmalardan dolayı; gıda,
tarım ve hayvancılık ürünlerinin önemini herkes anlamış oldu. Bu
ürünlerin üretimi kadar, iyi bir tedarik zincirine sahip olmasının
ve uygun koşullarda saklanmasının ne kadar elzem olduğunu
görmüş olduk. Hububat ve diğer ürünlerin saklanmasında çok
önemli bir görevi yerine getiren lisanslı depoların kıymetini
herkes anlamış oldu.
2005’te lisanslı depoculuğun ilk mevzuatını oluştururken,
2010’da ilk lisanslı depomuz olan TMO-TOBB LİDAŞ’ı kurarken
lisanslı depoların önemini ve gerekliliğini hep anlatmaya çalıştık.
Çok şükür bugün geldiğimiz noktada lisanslı depolarının ne denli
önemli bir misyonu yerine getirdiğine herkes vakıf oldu.
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Gıda, tarım ve hayvancılık sektöründe çok çetin şartlarda, artan
girdi maliyetlerine rağmen üretim yapan, bu ürünleri alan, satın,
taşıyan ve depolayan herkesten Allah razı olsun. Türkiye olarak
zor günler geçirsek de gıda, tarım ve hayvancılık alanında çok
şükür ciddi bir sıkıntı yaşamadık.
Çok yol kat ettik ancak daha gidecek çok yolumuz var
Bugün TMO-TOBB LİDAŞ’ın Genel Kurulu olması sebebiyle hem
ülkemizin lisanslı depo kapasitesinden hem de TMO-TOBB LİDAŞ
olarak yaptıklarımızdan da kısaca bahsetmek isterim.
2010’da ülkemizin ilk lisanslı deposuna TMO-TOBB olarak
sembolik bir adım atarken, ülkemizdeki lisanslı depo kapasitesinin
ihtiyacımızı karşılayacağı günleri hayal etmiştik. Çok şükür çok yol
kat ettik ancak daha gidecek çok yolumuz var.
O gün TMO-TOBB LİDAŞ ile başlayan bu adım bugün 251 lisanslı
depo girişimi ile devam ediyor. Ülkemizde kuruluş izni alan
lisanslı depo kapasitesi 14,8 milyonu, lisans alıp faaliyete geçen
159 lisanslı deponun kapasitesi ise 8,3 milyonu geçti.
Bugün 18 Ticaret Borsamız 1,9 milyon ton kapasite ile kuruluş
izni aldı.
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13 Ticaret Borsamız ise 794 bin ton kapasite ile lisanslı depo
faaliyetlerine devam ediyor.

TMO Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Güldal olmak üzere
LİDAŞ YK üyelerine ve tüm çalışanlarına.

Lisanslı depolarda ürün analizini gerçekleştiren yetkili
sınıflandırıcı laboratuvarlarda Ticaret Borsalarımız lider rolünü
sürdürüyor. Bugün 25 tane yetkili sınıflandırıcı laboratuvarların
21’i Ticaret Borsalarımıza ait.

Sizlerin emekleri sayesinde bu güzel işler ortaya çıktı. Yine son
yıllarda TMO, TOBB ve Ticaret Borsalarımız ile birlikte el ele
vererek, 50 yıllık hayalimiz olan Türkiye Ürün İhtisas Borsası’nın
kuruluşunu 2018’de gerçekleştirdik. Temelinde lisanslı depoların
olduğu sistemin üzerine TÜRİB ile emtia borsası kurmuş olduk.

TMO-TOBB LİDAŞ ülkemizin ilk lisanslı deposuydu. Bu alandaki
öncülüğünü Türkiye’deki tüm lisanslı depolar arasında 405 bin
tonluk lisans almış kapasitesiyle birinci olarak devam ettiriyor.
Kuruluş izni almış kapasitede ise 407 bin ton ile 3. sıradayız.
Burada da böyle bir rekabet olmasından son derece memnunuz.
Çünkü rekabetten kalite doğar.
TMO-TOBB LİDAŞ olarak ülkemizin en batından en doğusuna 8
farklı lokasyonda faaliyet gösteriyoruz. Aslında TMO ve TOBB’un
bu birlikteliği tarım sektörünün örnek projelerinden biri oldu.
TMO-TOBB LİDAŞ’ın kuruluşunda vizyonunu ortaya koyan TOBB
Başkanımız Sn. Rifat Hisarcıklıoğlu’na ve o dönemki TOBB YK
üyelerine çok teşekkür ediyorum. Yine TMO-TOBB LİDAŞ’ın
bugünlere gelmesinde emeği olan TOBB YK üyelerimize, LİDAŞ YK
üyelerimize, ortaklarımıza ve çalışanlarımıza yürekten teşekkür
ediyorum.
Birlikten kuvvet doğar
59’u Ticaret Borsalarımız olmak üzere 63 ortağımız, bize bir kez
daha birlikte kuvvet doğacağını göstermiş oldu. Allah sizlerin
emeklerinden razı olsun. Burada en özel teşekkürümüz ise başta
TMO-TOBB LİDAŞ Yönetim Kurulu Başkanımız Yahya Toplu ve
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TÜRİB ile artık tarım ve hayvancılık ürünlerinin fiyatlarının
ülkemizde belirlenmesini sağlıyoruz. TÜRİB sayesinde fiziki
yer değiştirme gerekmeksizin, elektronik ortamda ve tek bir
platformda ürün ticaretinin yapılması mümkün kılınmıştır.
TÜRİB’de Elektronik Ürün Senedi alım-satımından elde edilen
kazançlar 31 Aralık 2023’e kadar gelir ve kurumlar vergisinden
istisna edilmiştir. Ayıca zirai gelir vergisi stopajı, damga vergisi ve
KDV muafiyeti gibi vergisel avantajlar da mevcuttur.
Bunların yanı sıra çiftçilerimize sahip oldukları ELÜS’leri teminat
vererek Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince verilen
faizsiz kredi imkânı da bulunmaktadır. Kuruluşundan bugüne
kadar TÜRİB; 37,5 milyar TL işlem hacmine ve 17,4 milyon ton
işlem miktarına ulaşmıştır.
TÜRİB’de şuan 8’den fazla tarım ürünü işlem görmektedir. Kayıtlı
yatırımcı sayısıysa 127 bine yaklaşmıştır.
Toplantıya, TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, TMO-TOBB Tarım
Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Yahya
Toplu ve çok sayıda temsilci katıldı.

Türkiye Singapur Konvansiyonu’na katıldı

Yavuz: Ülkemiz, yabancı yatırımcılar
açısından daha da cazip hale gelecektir

Ankara Ticaret Borsası (ATB) Başkanı ve Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Faik
Yavuz, ‘Türkiye’nin Singapur Konvansiyonu’na Taraf Olmasının İş
Dünyasına Etkileri’ konulu sempozyuma katılarak açılışında bir
konuşma yaptı. Seminer, zoom ve çeşitli sosyal medya platformları
üzerinden canlı yayınla paylaşıldı.

Yavuz yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

Türkiye’nin Singapur Konvansiyonu’na katılması, ulusal ve
uluslararası alanda uzlaşmayla sonuçlanan arabuluculuk
faaliyetini 52 ülkede geçerli hale getirdi. Türkiye’de varılan
uzlaşmanın sonucu, bu uluslararası konvansiyona taraf
ülkelerin tamamında kabul görecek. Uluslararası dayanağı olan
kurumsallaşmış bir arabuluculuk hizmetinin Türkiye için cazibe
unsuru ve yabancı yatırımcılar açısından güvence olacak.

Hepimiz biliyoruz ki Ahilik; doğruluk, dürüstlük, ortayı bulma ve
her iki tarafın da kazanacağı çözüm için motifler taşıyor. Ahilik
kültürünün Batı ülkelerinde çalışıldığını ve modern adıyla
“arabuluculuk’’ olarak 20. yüzyılda tarihte yerini aldığını görüyoruz.

TOBB UYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm
Merkezi’ni açtık

ATB Başkanı Yavuz yaptığı konuşmada, Bundan 10 sene öncesine
kadar ülkemizde arabuluculuk uygulaması yokken, son yıllarda
uluslararası arabuluculuk alanında çalışmalarına başlandığını
vurgulayarak, Singapur Konvansiyonu’nun yürürlüğe girmesi ile
“verdiğimiz emeklerin somut karşılığını almaya başladık” dedi.

Adalet Bakanlığımızın yoğun çabaları sonucunda ülkemizde
de hayata geçen arabuluculuk üzerine TOBB olarak yoğun
emek sarf ediyoruz. Arabuluculuk konusunda araştırmalardan,
politika geliştirme faaliyetlerine, kanunun hazırlanmasında, idari
uygulamalara kadar birçok alanda görev aldık.
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Uyuşmazlıkların dostane bir şekilde çözümünü hedefleyen
arabuluculuğun temelleri geçmişe dayanıyor. Tarihimiz ve
kültürümüzdeki “Ahilik’’ aslında modern anlamdaki arabuluculuk
kavramının temellerini oluşturuyor.
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Şimdi de arabuluculuğun yaygınlaşması ve bu kurumun gelişmesi
için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Arabuluculuğun iş dünyasına
tanıtılması ve yaygınlaştırılması konusunda ulusal ve uluslararası
birçok etkinlik düzenledik.
2021 yılında TOBB UYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm
Merkezi’ni açtık. Farklı illerdeki 70 Oda-Borsamıza Ankara’da
kurduğumuz sistemin aynısını kurduk. Daha fazla Oda ve Borsayı
sistemimize dahil etmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
İllerimizde bize kayıtlı 400 uzman arabulucumuz ile birlikte büyük
bir aile olduk. Kurmuş olduğumuz sistem sayesinde iş dünyamızın
ve vatandaşlarımızın kurumsal arabuluculuk ve tahkim hizmetine
rahatça ulaşabilmeleri için yapılanmaya hızla devam ediyor.
Bu kapsamda TOBB ve Oda-Borsalarımızdaki Arabuluculuk
Merkezlerinin kapısının tüm arabuluculara açık olduğunu ifade
etmek isterim.

Ülkemiz, yabancı yatırımcılar açısından daha da
cazip hale gelecektir
Arabuluculukta yabancı yatırımcılara “güven duygusunu’’
verebilmenin iki şartı bulunuyor. Bunlardan ilki gizliliğin garanti
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altına alınması, ikincisi ise sürecin kurumsal olarak yürütülebilmesi.
Ülkemizde özellikle bu iki konuda önemli gelişmeler olduğunu
görüyoruz.
Açılan arabuluculuk merkezlerinin artık daha kurumsal bir
süreç izlediklerine şahit oluyoruz. Arabuluculuğun gelişmesi
ve kurumsallaşması için kanununun yenilenmesine ihtiyaç
duyulduğunu ifade etmek isteriz. Böylece arabuluculuk
merkezlerinin kanun yardımıyla kurumsallaşması da sağlanacaktır.
Bunun sonucunda ülkemiz, yabancı yatırımcılar açısından daha da
cazip hale gelecektir.
Yabancı yatırımcılar açısından önemli bir diğer konu ise tahkimdir.
Biliyorsunuz tahkim, uyuşmazlığın mahkemeler yerine uyuşmazlık
konusunda uzman kişilerce çözüme kavuşturulması olarak
tanımlanıyor.
Tahkim, ülkemizde ve tüm dünyada kabul edilen önemli alternatif
uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden bir tanesi olarak yer alıyor.
Birliğimiz bünyesinde bulunan TOBB Tahkim Merkezi ise özerk
yapısıyla 1991 yılından bugüne faaliyetlerine devam ediyor. TOBB
Tahkim Merkezi aynı zamanda, ülkemizde kurulmuş en tecrübeli
ulusal ve milletlerarası tahkim merkezi özelliğini taşıyor.

TOBB Tahkiminin öne çıkan iki temel özelliği bulunuyor. Bunlardan
ilki, uyuşmazlıkların 6 ay içinde çözümlenmesi.
İkincisi, yargılama masraflarının mahkemeler ile diğer kurumsal
tahkim merkezlerine kıyasen çok daha ekonomik olmasıdır. Yine
kurucuları arasında yer aldığımız İstanbul Tahkim Merkezi ile de,
İstanbul’un tüm çevre coğrafyamız için tercih edilen bir tahkim
merkezi olması için çalışıyoruz.

Singapur Konvansiyonu’nu 50’den fazla taraf ülke
tanıyor
Arabuluculuğun gelişmesi için Singapur Konvansiyonu çok önemli
anlaşma olarak yer alıyor.
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Singapur konvansiyonunun en önemli özelliği, ticari
uyuşmazlıklar kapsamında arabuluculuk sonucunda imzalanan
sulh anlaşmalarının, 50’den fazla taraf ülkede ilave bir mahkeme
veya hakem kararına gerek kalmaksızın icrasını mümkün hale
getirmesidir.
Bugün de ülkemizin buna taraf ülke statüsüne kavuşuyor
olmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Singapur Konvansiyonu’nun,
uluslararası ticaret ve yatırım hukukunda uzlaşı kültürünün
gelişmesine ve uluslararası ticaretin canlandırılmasına katkı
sunmasını diliyorum.
Biz de, TOBB olarak uluslararası ticari uyuşmazlıkların çözümü
noktasında da Singapur Konvansiyonu’nun gelişmesi ve etkin
kullanılması konusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

TOBB Müşterek Konsey Toplantısı Ticaret Bakanı
Muş’un katılımıyla gerçekleştirildi.

Hisarcıklıoğlu: Bankalarımızın artık daha
vicdanlı davranmasını bekliyoruz
Ankara Ticaret Borsası (ATB) Başkanı ve Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Faik Yavuz,
TOBB ev sahipliğinde, Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un katılımıyla
gerçekleştirilen, TOBB Müşterek Konsey Toplantısı’na katıldı.
Konseyin açılış konuşmasını yapan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu,
kurum olarak ekonominin tüm kılcal damarlarına ulaştıklarını,
böylece sahadaki durumu en iyi şekilde görüp, sorunları ve
sıkıntıları tespit ettiklerini söyledi.
Kovid-19 salgını döneminde 200’e yakın öneri ve talebi
hükümete ve Bakanlığa ilettiklerini, bunların pek çoğunun hayata
geçirildiğini belirten Hisarcıklıoğlu, destek adımlarının olumlu
yansımalarının da görüldüğünü dile getirdi.
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Hisarcıklıoğlu, son dönemde Türk lirasında yaşanan olağan
dışı değer kaybının büyük ölçüde geri alınmış olmasını olumlu
bulduklarını ve piyasalarda istikrarın teminine yönelik her
adımı desteklediklerini vurgulayarak, “Yüksek faiz yükünden
kurtulmanın yanı sıra mali piyasalarda istikrar ve öngörülebilirlik
sağlanmasının, ekonominin büyüme sürecine büyük destek
olacağına inanıyoruz. Ayrıca kamuda bekleyen özel sektör
alacaklarının ödenmesine yönelik olumlu ve somut adımlar
başladığını da memnuniyetle takip ediyoruz.” diye konuştu.
Tüm bu gelişmelerin, reel sektördeki moralleri yükselttiğini,
çalışma şevklerini artırdığını söyleyen Hisarcıklıoğlu, şöyle
devam etti:

“Elbette bazı konularda da sıkıntılar sürüyor. Özellikle
bankalarımızın, Merkez Bankasından fonlama maliyetleri yüzde
14’e düşmesine rağmen son günlerde kredi faizlerini olağanüstü
şekilde artırdıklarını görüyoruz. Bazı bankaların yüzde 25-30’lar
seviyesinde, hatta kredili mevduat hesaplarına 35 civarında
kredi faizleri uyguladıklarını duyuyoruz. Ülkemiz ekonomisini
büyütecek, üretimi, yatırımı, istihdamı ve ihracatı artıracaksak,
hepimiz elimizi taşın altına koymalı ve fedakarlık yapmalıyız. Feda
reel sektörde, kar mali sektörde şeklinde bir paylaşım olamaz.
Bankalarımızın artık daha vicdanlı davranmasını bekliyoruz.”
Hisarcıklıoğlu, başta hizmetler ve ticaret kesimi olmak üzere
salgından en çok etkilenen ve büyümeden yeteri kadar pay
alamayan sektörler için destek adımlarının sürdürülmesinin de
faydalı olacağına inandığını ifade etti.
Güçlü büyümeyi sürdürebilmek için kredi faizlerinde ve
enflasyonda düşüş, döviz kurlarında istikrar sağlanması
gerektiğini ve geçmişte olduğu gibi bunun yine başarılabileceğini
düşündüğünü dile getiren Hisarcıklıoğlu, “Piyasalarda istikrarın
teminiyle birlikte finansman maliyetlerinin de kalıcı bir şekilde
düşürülebileceğini öngörüyoruz. Sizin, iş dünyasını, ticareti ve
ihracatı destekleyici politikalarınızın önemine inanıyoruz. Sizinle
birlikte ilk defa, küresel ticaretten aldığımız pay yüzde 1’in üzerine
çıktı.” dedi.
Hisarcıklıoğlu, ABD ve AB’nin Asya’ya bağımlı kaynak tedariki
modelini değiştirme isteğinin Türkiye’yi küresel tedarik
zincirinde öne çıkarak güvenilir tedarikçi ülke konumuna hızla
taşıyabileceğine dikkati çekerek şunları kaydetti:
“Bunun için bir yandan istikrarı güçlendirmeye dönük adımları
atarken bir yandan da 2022 ve sonrasında sürdürülebilir
büyüme ve katma değeri yüksek üretim ve ihracata dönük
planlamaları yapmamız gerekiyor. Küresel tedarik zincirinde
yaşanan dönüşümün yanı sıra yeşil mutabakat ve iklim değişikliği
çerçevesinde atılan adımlar da önemli fırsatları ve tehditleri
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içinde barındırıyor. Bizim de Türkiye olarak bu yeni dönemde
ülkemizi ve iş dünyamızı iyi konumlayabilmemiz için gereken
adımları hızla atmamız lazım. Bunun için de kamu-özel sektör
diyaloğunu daha da sıklaştırmalı, ortak akılla bu süreçte kazanan
ülkeler arasında konumlanmalıyız.
-Ticaret Bakanı Muş
Ticaret Bakanı Mehmet Muş da Bakanlık olarak, ticari hayata
ilişkin tüm süreçlerde iş dünyasıyla istişareye büyük önem
verdiklerine işaret ederek, bu istişareler esnasında gelen talepleri
hızla değerlendirip sonuçlandırmaya çalıştıklarını söyledi.
Muş, Kovid-19 salgınının yarattığı olumsuzluklara rağmen Türkiye
ekonomisinin 2021 yılında yüksek büyüme oranları yakalamayı
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başardığını hatırlatarak, “Gerçekleşen yüksek oranlı büyümenin
yüzde 92’si net ihracatımızdan kaynaklanmış ve 2021 yılında
ekonomik büyümemizde imalat sanayisi ve ihracatın payının
ağırlık kazanmasıyla küresel ihracattaki payımız artmıştır.” diye
konuştu.
Bakan Muş, kendilerinin de Bakanlık olarak ihracatçılara destek
olmak amacıyla yeni vizyon ve stratejiler ortaya koyduklarını
vurguladı.
Muş, mal ihracatına yönelik mevcut destekleri sürdürerek bu yıl
7 bin 200’ün üzerinde firmaya destek ödemesi yaptıkları bilgisini
vererek, “2022 yılı için ihracatçılarımıza ayırdığımız destek bütçesi
5,2 milyar liradır. İnşallah, pandeminin etkilerinin azalmasıyla
ihracatçılarımız daha fazla faaliyet gerçekleştirecek, biz de onları
daha çok destekleyeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.
Muş, özellikle son dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranının
yükselişte olduğunu ve bu doğrultuda cari işlemler dengesinde
daha olumlu seyir izlendiğini belirtti.
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Bakan Muş, son 20 yılda atılan adımlarla ekonomide istikrar
ve öngörülebilirliğin temini konusunda yakalanan seviyeye
işaret ederek, “Bunun korunması ve sürdürülebilmesi için
hükümetolarak çalışmaya devam edeceğiz. Burada siz iş dünyası
temsilcilerinden de kurdaki dalgalanmanın bertaraf edilmesinden
sonra ekonomide yakalanan bu olumlu havanın devamı için
destek bekliyoruz. Hepimiz aynı gemideyiz. Ülkemizin geleceği
için elimizi taşın altına birlikte koymalıyız.” dedi.
Muş, gıda fiyatlarında gözlenen yüksek artışlara değinerek, “Evet,
kur farklılıklarından kaynaklı bir maliyet artışı olmuştu ancak
son süreçte kurlarda bir gevşeme gerçekleşti. Bunun sonucu
olarak da vatandaşlarımızda fiyatların inmesi yönünde haklı bir
beklenti oluşmuştur. Bu beklentinin karşılık bulmasını bekliyor,
süreci yakından takip ettiğimizi buradan bir kez daha ifade
etmek istiyorum. Bakanlık olarak, perakende satış noktaları başta
olmak üzere tedarik zincirinin tüm aşamalarına yönelik 81 ilde
denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki süreçte de bu
denetimlerimize devam edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

ATB Başkanı Yavuz, Bakan Kirişci’yi
ziyaret etti
Ankara Ticaret Borsası (ATB) Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Faik Yavuz,
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki TOBB heyeti ile birlikte, Tarım ve Orman Bakanlığı görevine atanan Prof.
Dr. Vahit Kirişci’ye ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.
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ATB Yönetimi, Ankara Oda ve Borsaları Yönetim
Kurulları Müşterek Toplantısı`na katıldı
Ankara Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu, Ankara Ticaret Odası
(ATO) ev sahipliğinde gerçekleştirilen, Ankara Oda ve Borsaları
Yönetim Kurulları Müşterek Toplantısı’na katıldı.
Yemekli toplantıda, ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal, ATO
Başkanı Gürsel Baran, ATB Başkanı Faik Yavuz ve Ankara Sanayi
Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Yönetim Kurulu Üyeleri
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ile birlikte üyelerden gelen istek ve sıkıntıları değerlendirerek
çözüm önerilerini istişare ettiler.
Toplantıya ATB Başkanı Faik Yavuz’un yanı sıra, ATB Başkan
Yardımcısı Şemsettin Aktuğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa
Altınışık, Murat Başar, Hasan Ersan ve ATB Genel Sekreteri Eyüp
Şenol Ömeroğlu katıldı.

TOBB ve MEDEF International, hayvancılıkta işbirliğini görüştü

ATB Başkanı Yavuz: Türkiye, küresel gıda
ekonomisinde güçlü bir aktördür

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Sayman
Üyesi ve Ankara Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Faik Yavuz, Fransız
İş Dünyası Hareketi Uluslararası Birimi (MEDEF International)
ve TOBB işbirliğiyle gerçekleştirilen, “Türkiye’de Hayvancılığın
Yeniden Keşfedilmesi ve Fransa ile Türkiye Arasındaki İşbirliği
Yollarının Belirlenmesi” konulu toplantıya katılarak açılışında bir
konuşma yaptı.
ATB Başkanı Yavuz, konuşmasında şu görüşlere yer verdi:
Biz TOBB olarak, Türkiye-Fransa ilişkilerini son derece önemli
görüyoruz. Fransa, 65 milyonluk nüfusu ile Avrupa Birliği’nin en
kalabalık ikinci ülkesidir. 2020 yılı itibarıyla yaklaşık 2,6 trilyon
dolarlık bir ekonomik büyüklüğe sahiptir. Yani AB’nin ikinci,
dünyanın da en büyük yedinci ekonomisidir.
Fransa’nın Avrupa’nın en büyük tarım üreticisi olduğunu biliyoruz.
Fransa ile ilişkilerin iktisadi ve ticari boyutunun kapsamını
genişletmek ve ilişkileri derinleştirmek istiyoruz.
TOBB ve MEDEF olarak bir önceki etkinliğimizde “yeşil mutabakat
ve yeşil dönüşüm” konusunu ele almıştık. Bu toplantımızda da
hayvancılık konusuna odaklanmak istedik.Zira, tarım ve hayvancılık
konusu iki ülke arasındaki önemli işbirliği alanlarından biridir.
Kullanılmayan ciddi işbirliği fırsatları vardır. Tarım ve hayvancılık
sektörü, Türkiye’nin dış ticaret fazlası verdiği sektörler arasındadır.
Önemli ekonomik değer ihtiva etmektedir.
Avrupa Birliği ülkeleri ile karşılaştırıldığında, ülkemiz küçükbaş
ve büyükbaş hayvan varlığında ilk sıradadır. Üretimdeki bu
gelişmeler hayvancılıkla ilgili dış ticarete de olumlu yansımıştır.
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2019’da 600 milyon dolar olan hayvancılık dış ticaret fazlası,
2020 yılında 700 milyon dolara çıkmış, geçen seneyse 1 milyar
doları geçmiştir. Su ürünleri yetiştiriciliğinde de Avrupa’da birinci
sıraya gelinmiştir.
25 milyar doları geçen ihracat ve 48 milyar dolarlık tarımsal
hasılasıyla dünyanın en büyük onuncu tarım ülkesiyiz. Dünyanın
en büyük üçüncü tohum bankası kapasitesine ulaşmış durumdayız.
Sebze, meyve ve diğer pek çok emtiayı hem üreten hem de
ihraç eden ülkemiz, pek çok üründe küresel ölçekte söz sahibi
konumdadır. Özetle Türkiye küresel gıda ekonomisinde, üretim
kapasitesiyle ve ürün çeşitliliğiyle güçlü bir aktördür. Dolayısıyla
buradan yerli ve yabancı yatırımcılara sesleniyorum.
Tarım ve hayvancılık yatırımları düşünüldüğünde, bu bölgede en
uygun ve avantajlı ülke Türkiye’dir ve yatırımcılara büyük fırsatlar
sunmaktadır. MEDEF ile birlikte gerçekleştirdiğimiz toplantımızın,
bu açıdan çok değerli olduğuna ve yeni ortak girişimlere zemin
hazırlayacağına inanıyorum.
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“SAVAŞLAR EKONOMİK
YAPILMAKTADIR.”
Savaşlar artık meydanlarda değil ekonomik olarak yapılmaktadır.
Ekonominin merkezinde de gıda bulunmaktadır. Tarımsal ve
hayvancılık üretimimizde büyük oranda kendi ihtiyacımızı
karşılayabiliyoruz. Bundan sonraki tarım ve hayvancılık
politikalarımızı geliştirerek üretimimizi daha da artırabiliriz.
Bizim sorumluluğumuz sadece kendi insanımıza değil, aynı
zamanda bize gıda alanında ihtiyaç duyan ve bizden gıda ithal
eden ülkelerin insanlarına karşı da sorumluluğumuz vardır. Bu
ülkelerin başında da Irak ve Suriye gelir.
Son günlerde bu ülkelere ihraç ettiğimiz kırmızı ete kısıtlama
getirdik. Eğer kısıtlamayı genişletip yumurta, tavuk, un, sıvı
yağ ve şeker gibi temel ihtiyaçlarına da getirirsek çok ciddi
gıda açığına sebep oluruz. Bu ülkelerde yaşayan dar gelirli
insanları açlıkla baş başa bırakmış oluruz. Gıda üretimi ve gıda
politikaları belirlenirken o ülke insanlarını da düşünmeliyiz.

İbrahim ÖZTÜRK
Meclis Başkanı

Son yıllarda dünyada gıdanın öneminin arttığı dönemde katı
kuralları değil de daha çok global düşünüp dünyadaki diğer
ülkelerin yaptığı gibi hareket etmek zorundayız.
Güncel bir diğer tartışma konusu da GDO. Bu konuda bilgi
kirliliği hat safhada. Bitkisel yağlarda GDO bulunmaz. Yağ
bitkinin ürünüdür, GDO hücrenin çekirdeğinde olur. Bu yağların
insan beslemesinde kullanılması ile ilgili bilim kurullarında
çalışmalar yapılması lazımdır. Bilim insanları çalışıp, bu
ürünlerden nasıl fayda sağlanacağı konusunda fikir birliği
sağlanması durumunda, tüm bunların sonucunda bu ürünlerin
kullanılabileceği konusunda olumlu görüş belirteceklerini
düşünüyorum.
Sağlıklı ve mutlu günler.
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ATB Meclis Başkanı İbrahim Öztürk, Kanal B’de
gıda fiyatlarını yorumladı

Yumurta, anne sütünden sonraki en değerli
gıdadır
tonunu sadece kendisi stokladı. Buna Hindistan da uyunca bir
anda gıda fiyatları pik yaptı.
Hububat, yağ gibi ürünler kolay stoklanabilen bozulmayan
ürünler. Yeter ki saklama koşullarınız doğru olsun. Et, süt gibi
ürünleri saklamak stoklama gibi maliyeti yok. Ancak yağ ve
hububat da bütün ürünleri etkiliyor. Çünkü hububat ve yağ yemin
hammaddeleridir.
Bu pahalılıktan bir nebze olsun az etkilenebilmek ve sağlıklı besin
alabilmek için ben yumurta öneririm. Yumurta size enerji, protein
ve amino asit olarak ihtiyaç duyduğunuz tüm besini sağlar. Bence
anne sütünden sonra en değerli gıdadır. Yaşlı olsun genç olsun
herkese yumurta tüketmesini tavsiye ederim.

Ankara Ticaret Borsası (ATB) Meclis Başkanı İbrahim Öztürk,
KANAL B’de Günce isimli söyleşi programına katılarak tarım, gıda
ve hayvancılıkla ilgili açıklamada bulundu.
Öztürk katıldığı programda, son zamanlarda fahiş artış
gösteren gıda fiyatlarını değerlendirerek, “herkes kuraklıktan
bahsediyor ancak dünya çapında bakıldığında 2021 yılında
hububat üretiminde artış gözleniyor. Bunun nedeni kuraklık değil
Çin ve Hindistan’ın aşırı stok yapmasından kaynaklanıyor dedi.
Öztürk söyleşide şu ifadelere yer verdi:
Bütün dünyada her yıl 200 milyon ton hububat stoklanırdı. 2021
yılında ne olduysa nedenini kimse bilmiyor Çin bunun 100 milyon
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Türkiye ve Mısır iş dünyası, TOBB`da bir araya geldi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Sayman
Üyesi ve Anakara Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Faik Yavuz, TOBB
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki TOBB heyeti ile
birlikte, Mısır Ticaret Odaları Federasyonu (FEDCOC) Başkanı
İbrahim El Araby ile TOBB İkiz Kuleler’deki toplantıda bir araya
geldi.

-“Mısırlı firmalarla üçüncü ülkelerde müteahhitlik fırsatlarımızın
olduğuna inanıyoruz”

Toplantıda bir konuşma yapan Hisarcıklıoğlu, geçen yılın eylül
ayında Kahire’ye ziyaret gerçekleştirdiklerini, El Araby ve ekibinin
kendilerini çok sıcak karşıladığını ve Mısır’dan da bir iş insanı
heyetinin Türkiye’yi ziyaret etmesini konuştuklarını anlattı.

Türk firmalarının ayrıca 75 bin civarında Mısır vatandaşına
istihdam sağladığını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, Türkiye ile Mısır
arasında bir Serbest Ticaret Anlaşması olduğuna işaret etti.

Ülkeler arasında başlayan diyaloğun her iki ülke iş dünyasını da
mutlu ettiğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, sürece katkı sağlamak
için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını söyledi.
Hisarcıklıoğlu, her zaman siyaset ile ekonomiyi ayrı tutmaya
çalıştıklarının altını çizerek şu değerlendirmede bulundu: “Türk
yatırımcılar olarak Mısır’daki yatırımlarımıza hiç ara vermedik.
Türk firmalarının Mısır’da 2 milyar doların üzerinde yatırımları
var. Sadece 2021 yılı içinde Türk firmaları Mısır’a ilave 250
milyon dolar yatırım yaptı. Değerli kardeşim El Araby’nin şirketi El
Arabi Grup başta olmak üzere Türk firmalarıyla ilave yatırım için
görüşmeler yapıldığını memnuniyetle takip ediyorum.”

Hisarcıklıoğlu, 40’ı büyük ölçekli olmak üzere 200 firmanın
Mısır’da üretim yaptığına dikkati çekerek, bunların ilave istihdam
sağladığını ve ihracat gerçekleştirdiğini belirtti.

Hisarcıklıoğlu, söz konusu anlaşmanın da katkısıyla Mısır’ın,
Türkiye’nin Afrika’daki en büyük ticaret ortağı olduğunu ifade
ederek, 2021 yılında ticaret hacminin 6 milyar doları geçtiğini ve
2020’ye göre yüzde 35 arttığını söyledi.
Daha fazla ticaret ve yatırım yapma imkanlarının olduğuna
inandıklarını dile getiren Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:
“Müteahhitlerimiz Mısır’da 900 milyon dolar tutarında havaalanı
ve benzeri 26 proje tamamladı. Başta demir yolları olmak üzere
ulaşım alanında altyapı projelerinde yer almak isteriz. Mısırlı
firmalarla, Afrika ve Orta Doğu başta olmak üzere üçüncü
ülkelerde müteahhitlik ve diğer alanlarda iş birliği fırsatlarımızın
olduğuna inanıyoruz. İkili ilişkilerimizin kapsamını genişletmek
ve daha fazla derinleştirmek istiyoruz. 2012-2015 döneminde var
olan Mersin-İskenderiye ve İskenderun-Dimyat Ro-Ro seferleri,
ikili ticaretimizi ve üçüncü ülkelerde birlikte iş yapmamızı
kolaylaştırıyordu. Bu anlaşmanın yenilenmesi, Türkiye ve Mısır
için fayda sağlayacak. Mısır firmalarını da Türkiye’ye yatırıma
davet ediyorum. Biz TOBB olarak, Türk İş dünyası olarak ilişkileri
geliştirmek için desteğe hazırız.”
- “Arap alemine de birlikte açılabiliriz”
FEDCOC Başkanı İbrahim El Araby de karşılıklı yatırım çağrısında
bulunduğu konuşmasında, yeni yatırım fırsatlarının açılmasının
kendileri açısından önemine dikkati çekti.
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Yatırımlar arttıkça iş birliği alanlarının çeşitleneceğini belirten
El Araby, şunları kaydetti: “Bu şekilde Arap alemine de birlikte
açılabiliriz. Aynı şekilde AB ülkelerine ihracat çalışmalarımızı
bu şekilde yürütebiliriz. İki ülke arasındaki iş birliği alanlarına
yönelmemiz halinde sıfır gümrükle mal ihraç etme imkanımız
doğar. Türk firmalarının Mısır’da karşılaştığı sorunlar olabilir. Biz
federasyon olarak yardımcı olmak için elimizden geleni yapıyoruz.
Çok yakın süre sonra yeni binamıza kavuşacağız. Bu vesileyle
Sayın Hisarcıklıoğlu’nu açılış merasiminde görmek isterim.
Çeşitli sektörleri temsilen Mısırlı iş adamları orada olacak. Orada
Türk yatırımcılarla birlikte büyük bir konferans düzenleyebiliriz.
Geleceğimizi, bu çalışmaların geleceğini burada masaya
yatırabiliriz.”

- 25 -

-Çalışma yemeği
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Mısır Ticaret Odaları
Federasyonu (FEDCOC) heyetleri, aynı gün akşam TOBB Başkanı
M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve FEDCOC Başkanı İbrahim El-Araby’nin
katılımıyla TOBB’da düzenlenen çalışma yemeğinde bir araya
geldi.
Çalışma yemeğinde, Türkiye ve Mısır arasındaki ticari ve ekonomik
ilişkiler ele alınırken, yatırım fırsatları değerlendirildi.
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ATB Başkanı Yavuz, TÜGİK Genel Kurulu’na katıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Sayman
Üyesi ve Ankara Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Faik Yavuz, TOBB
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın katılımıyla, TOBB İkiz Kulelerde gerçekleştirilen Türkiye
Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Kurulu’na katıldı.
Genel Kurul’a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti
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Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, TÜGİK Başkanı Erkan Güral ve
TÜGİK delegeleri de katıldı.
TÜGİK Genel Başkanı Erkan Güral da, önceki gün açıklanan 60
milyar liralık Kredi Garanti Fonu teminatlı yeni destek paketinin,
ekonominin güvenli bir şekilde yol almasını sağlayacağını belirtti.

Bakan Nebati, TOBB Yönetimi ile görüştü
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iş dünyasıyla
görüşmeleri kapsamındaki ikinci kabulünde, Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği (TOBB) yönetimiyle bir araya geldi.
Ankara Ticaret Borsası (ATB) Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu
Sayman Üyesi Faik Yavuz, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu
ve TOBB Yönetim Kurulu üyelerinin katıldığı görüşmede, “Türkiye
Ekonomi Modeli”nin işleyişi ve yansımaları ele alındı.
Görüşme sonrasında basın mensuplarına toplantıya ilişkin
değerlendirmelerde bulunan Hisarcıklıoğlu, Bakan Nebati’ye
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TOBB Yönetim Kurulu ve Türk özel sektörünün çatı kuruluşu
olarak hayırlı olsun ziyaretine geldiklerini söyledi. Hisarcıklıoğlu,
kendisinin Nebati ile daha önce 11 Aralık’ta İstanbul’da bir araya
geldiğini anımsattı.
Pozitif havadan dolayı memnun olduklarını aktaran Hisarcıklıoğlu,
“Gerek döviz kurları gerek diğer noktalar bir istikrara kavuşmaya
başladı. Bundan dolayı memnuniyetimiz var. Üyelerimizin
taleplerini de bugün sayın Bakanımıza ilettik. 2 saattir bu konuları
konuşuyoruz. Sayın Bakanın yaklaşımı pozitif. Bu iş dünyası için de
bize şevk veriyor” diye konuştu.
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ATB Başkanı Yavuz, Merkez Bankası
istişare toplantısına katıldı
Ankara Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Faik Yavuz, Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ve TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilen ekonomi istişare toplantısına katıldı.
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IPARD II 11. Dönem Çağrı Tanıtım Toplantısı
ATB`de gerçekleştirildi
Ankara Ticaret Borsası (ATB) Meclis Toplantısı öncesinde, IPARD II
tarafından açılan ve yeni dönem teşviklerin tanıtıldığı bir toplantı
gerçekleştirildi.
TKDK Ankara İl Koordinatörü Güzin Oyman katılımıyla yapılan
ve IPARD II 11. Çağrı Dönemi tanıtımının yapıldığı toplantıda,
TKDK Yerinde Kontrol Birim Amiri Gürsel Gür desteklenen faaliyet
alanlarıyla ilgili bir sunum yaptı. Sunuma, ATB Meclis ve Komite
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Üyeleri yoğun ilgi gösterdi.
Sunumun ardından Oyman ve Gür Üyelerden gelen soruları
yanıtlayarak, gelen önerileri değerlendirdi.
Tanıtım toplantısının ardından bir konuşma yapan ATB Başkanı
Faik Yavuz, Türkiye’nin tarım ve ekonomisini güncel gelişmeler
ekseninde değerlendirdi.
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TOBB Yönetimi Ata’nın huzurunda
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu
Sayman Üyesi ve Ankara Ticaret Borsası Başkanı Faik Yavuz,
TOBB’un 70. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu’nun başkanlığındaki TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri
ile birlikte Anıtkabir’i ziyaret ederek Ata’nın huzurunda saygı
duruşunda bulundu.
Anıtkabir Şeref Defteri’ne günün anlamına dair bir yazı yazan
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, şunları yazdı:
“Aziz Atatürk,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 70’inci kuruluş yıldönümünde
huzurunuzdayız.
Bu anlamlı günümüzde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim
Kurulu Üyeleri olarak, camiamız adına devletimizin kurucu
ilkelerine ve hedeflerine bağlılığımızı, aziz hatıranıza saygımızı,
size ve tüm şehitlerimiz ile gazilerimize, şükran duygularımızı
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vurgulamak isteriz.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği; müteşebbisimizin, ticaret
erbabımızın en üst temsilcisi ve sesi olarak, 70 yılda çok önemli
gelişmeler kaydetti.
Bundan sonra da daha fazla yatırım, üretim ve istihdam amacıyla
çalışmaya devam edecektir.
Türk özel sektörü olarak bizlere düşen görev, Türkiye Cumhuriyeti’ni
her alanda güçlendirmek, küresel rekabette ön sıralara taşımak ve
ekonomik kalkınma yolculuğunu sürdürmektir.
Şanlı tarihi zaferlerle dolu, kahraman bir milletin mensupları
olarak, ülkemizi en ileri seviyeye taşımakta kararlıyız.
Sizi, silah arkadaşlarınızı ve Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.
Ruhunuz şad olsun”.

ATB Başkanı Yavuz, KAİSDER proje tanıtım
toplantısına katıldı
Ankara Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Faik Yavuz, KAİSDER
koordinatörlüğünde, “Aktif Kadın Eşit Temsil” Projesi kapsamında
gerçekleştirilen, proje tanıtım toplantısına katıldı.
Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Kadınların meslek
örgütlerindeki karar alma süreçlerinde kadın temsilini artırmayı
hedefleyen projenin açılışında konuşan ATB Başkanı Yavuz,
Cumhuriyetin kadının temsil hakkı konusunda kadınlarımıza
sağladığı kazanımların önemine dikkat çekerek, “kadınlarımız
çoğu Avrupa ülkesinden çok daha önce seçme ve seçilme hakkı
elde etmişler. Ancak bizim örf ve adetlerimiz zaman içinde daha
baskın gelerek, kadına biçilen annelik, ev hanımlığı gibi roller
daha öne çıkmış, bunun sonucunda kadınlar iş hayatında daha
az aktif hale gelmiştir. Bugün nüfusumuzun yarısı kadın. Peki
temsilde bu oran var mı? Maalesef yok.
Okuma yazma bilenlerin oranına baktığımız zaman, kadın
erkek oranı eşit. Bilmeyenlerin oranına baktığımız zaman ise
%85,8’i kadın. Biz önce kadınlarımızı okutacağız ki, onlardan bir
beklentimiz olsun, ekonomik olarak topluma bir şeyler katabilsin.
Bu çağda hala erkek çocukla kız çocuğu birbirinden ayıran
zihniyeti anlayabilmek çok güç.
Nasıl ki bir kuş tek kanatla uçamazsa, bir ülke ve o ülkenin
ekonomisi de kanatlarından biri olmadan uçması olanaksızdır.
Kadınlarımızı ekonomiye bir değer olarak kazandırmalı, teşvik
vermeli, desteklemeliyiz.
Biz bu eksende TOBB Kadın Girişimciler Kurulu’nu kurduk. Şu anda
on bin tane üye var. Ancak burada iş, bizden çok siz kadınlarımıza
düşüyor. Sizler şirketinizi kurup, çalışacaksınız. Kadınlarımız temsil
hakkı istiyorsa kanun beklememeli. Başarılı olup bu hakkı elde
etmeli” şeklinde konuştu.
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KAİSDER Başkanı Canan Karalar Yüksel ise programın açılışında
yaptığı konuşmada, “içinde bulunduğumuz çağda, teknolojilerin
iş yapış şeklini tamamen değiştirdiği bir dönemde, ‘Yönetimlerde
kadın sayısını nasıl arttırabiliriz?’ sorusuna yanıt arıyoruz. Masada
kadınların olduğunda tartışma zenginleşiyor, karar verme süreci
iyileşiyor ve organizasyon güçleniyor.
Türkiye’nin doğusundan batısına gördüğümüz karşılaştığımız
manzara aynı. Karşılaştığımız sorunlar, konular ve çözümler aynı.
Kadın temsilinin düşük seviyede olması, yenilikçiliğin ve gelişimin
doğasına aykırı. Küresel çapta yükselen kadın hareketiyle birlikte,
STK’larda üst düzey kadın yöneticilerin sayısı artırılmalı daha
fazla sorumluluk alması sağlanmalıdır” dedi.
Açılış konuşmalarının ardından Proje Uzmanı Funda Dağdelen
tarafından projenin amaç ve hedeflerini anlatan bir sunum
gerçekleştirildi. Sunum sonrası ATB Başkanı Yavuz, salonda
bulunan katılımcılarının sorularını yanıtladı.
Toplantıya ATB Genel Sekreter Yardımcısı Gül Kara da katıldı.

Ankara Fuarcılık ve Kongre AŞ’nin Yönetim
Kurulu Toplantısı ASO`da gerçekleştirildi
Ankara Uluslararası Fuarcılık ve Kongre AŞ’nin Yönetim Kurulu
Toplantısı, Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında, Ankara
Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir ev sahipliğinde
gerçekleştirildi.

(ATO) Başkanı Gürsel Baran, Ankara Sanayi Odası Başkanı (ASO)
Nurettin Özdebir, Ankara Esnaf, Sanatkârlar Odaları Birliği
(ANKESOB) Başkanı Mehmet Yiğiner ve Ankara Fuarcılık A.Ş.
Genel Müdürü Atıf Can Aktay katıldı.

Toplantıya, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye
Başkanı Mansur Yavaş, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Ankara
Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Faik Yavuz, Ankara Ticaret Odası

Toplantıda, Akyurt’ta devam eden fuar alanın güncel durumu ele
alındı.
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Ziyaretlerimiz Misafirlerimiz

ATB Başkanı Faik Yavuz ve Ankara Kırmızı Et Üreticileri
Birliği Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan heyet, Toprak
Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal’ı ziyaret
etti.

Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, ATB Başkanı
Faik Yavuz’u ziyaret etti. Ziyarete ATB Meclis Başkanı
İbrahim Öztürk de katıldı.

ATB Başkanı Faik Yavuz, Yenimahalle Belediyesi Başkanı
Fethi Yaşar’ı ziyaret etti.
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Ziyaretlerimiz Misafirlerimiz

ATB Başkanı Faik Yavuz, Keçiören Belediyesi Başkanı
Turgut Altınok’u ziyaret etti.

Gençlerbirliği İşadamları Derneği Başkanı Sinan Aydın,
ATB Meclis Üyesi Birol Mermer ve beraberlerindeki heyet,
ATB Başkanı Faik Yavuz’u ziyaret ederek Gençlerbirliği
forması hediye etti.

Gölbaşı Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Cuma Kaya,
ATB Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve Gölbaşı Kırmızı Et
Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Lütfi Morkoç ve
beraberlerindeki Gölbaşı Kırmızı Et Üreticileri Birliği
Yönetim Kurulu Üyeleri, ATB Başkanı Faik Yavuz’u
ziyaret etti.

Ankara Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Sedat
Akbulut ve Birlik Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan
heyet, ATB Başkanı Faik Yavuz’u ziyaret etti.
Birlik Başkanı Sedat Akbulut ve Birlik Yönetim Kurulu
Üyesi Birol Mermer, aynı zamanda ATB Meclis Üyesi.

- 34 -

RAPOR

ANKARA TAVŞANI
- 35 -

RAPOR | BORSAVİZYON

Ankara tavşanı
Ankara Tavşanı ilk kez 1708 yılında İngiltere’de rapor edilmiştir.
1723 yılında ise Ankara’dan Fransa’nın Bordeux Limanına Ankara
Tavşanları götürülüp Fransa’da yetiştirilmeye başlanmıştır.
Oradan da dünyaya yayılmıştır. Sir Matthew Mc Hammer’in 1678
yılına tarihlenen o günkü Osmanlı coğrafyasını gezip gözlemlerini
kaleme aldığı “Seyahat Günlükleri” isimli eserinin 2. Cildinde;
Ankara Tavşanı ile ilgili olarak; “17. yüzyılın sonu ve 18. Yüz yılın
başlarında Avrupa’da Fransız yüksek tabakasının rağbet ettiği en
popüler evcil hayvan olmuşlardır” şeklinde bir bilgi verilmektedir.
Fransa Kraliçesi Marie Antoinette, Ankara Tavşanı’nı evcil hayvan
olarak sarayda besliyordu. 1789 Fransız İhtilali sırasında Marie
Antoinette ile birlikte Ankara Tavşan’ları da vahşice yok edilmiştir.
Ancak Fransızların Ankara Tavşanı’na olan ilgisi devam etmiş,
Fransa İmparatoru Napolyon’un 1. Dünya Savaşı sırasında büyük
miktarda Ankara Tavşanı yününün kullanılacağı makineler yaptırıp
gizlediği tespit edilmiştir. 1965 yılına kadar Fransa, dünya çapında
ham yün üretiminin lideri olmuştur.
Prusya hükümeti 1780-1781 yıllarında olağanüstü Angora Yünü
üretimi için ödüller vererek üretime sponsor olmuştur.
Almanya’da ise 1771den bu yana Ankara Tavşanı yetiştirilmektedir.
Bir rahip olan Peder Charles Mayer, Ankara Tavşan’larının
Almanya’da yayılmasında etkili olmuştur.

Seyfettin ASLAN
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / SAĞLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANI

Adı “Ankara Tavşanı” olmasına rağmen, bırakın Türkiye’yi
Ankara’da bile Ankara Tavşanı yetiştiriciliği yok olmuştur. Eşsiz
bir bio çeşitliliğe sahip ülkemiz çok üzücü bir şekilde bu biyolojik
mirasından yararlanamamaktadır. Bizim coğrafyamıza ait biyolojik
zenginlikler anavatanlarında değer görememiş, nesilleri yok
olmaya yüz tutmuş ve yabancılar tarafından yurtdışına çıkarılarak
geliştirilmiş ve ekonomik değere dönüştürülmüştür. Bu manzarayı
Sultan Tavuğu, Hünkari Güvercini ve Gerze Hacı Kadın Tavuklarının
Fransa’da La Flache tavuklarına dönüşmesinde görmekteyiz. Bu
örnekler çoğaltılabilir. Gerçekten çok acı ve üzücüdür. Ankara
Tavşanı bu duruma en güzel örnektir.
Ankara Tavşanı bilinen en eski tavşan ırkı olup yün üretimi
amacıyla yetiştirilen tek tavşan ırkıdır. Şu anda “Angora Rabbits”
adıyla Çin’de 30 milyon civarında Ankara Tavşanı yetiştirilmekte
olup, keza dünyanın öteki ucu olan Güney Amerika’da (Arjantin
ve Şili) ve Avrupa’da (Slovakya) Ankara Tavşanı yetiştiriciliği
halen devam etmektedir. Ankara Tavşanı yetiştiriciliği Fransa ve
İngiltere’de ise popülerliğini yitirmiş görülmektedir. Ancak tekstil
endüstrisinde en çok tavşan yünü kullanan ülkeler olarak önceleri
Japonya, ABD ve Almanya bilinirken son yıllarda İtalya ve Japonya
ilk sıralarda yer almaktadır.
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Ankara Tavşanları sadece yününden yararlanılan hayvanlar
olmayıp, bu hayvanların etinden, gübresinden, derisinden,
kanından ve bazı iç organlarından da yararlanılmaktadır. Yediği
yemleri ete dönüştürme oranı çok yüksektir. Tavşan eti; proteince
zengin, yağ, kolesterol ve kalori oranı çok düşüktür. Ankara
Tavşanının gübresinde nitrojen, azot, fosfor ve potasyum oranı
yüksek olduğu için çim, çiçek ve sebze yetiştiriciliği için uygundur.
Dolayısıyla Ankara Tavşanı yetiştiriciliği; küçük yerlerde çok sayıda
bakılabilen, hızla üreyen, beslemesi ucuz ve kolay olan, her yaşta
iş gücünün çalışabileceği, bakımı kolay bir yetiştiricilik koludur.
Türkiye’de ilk defa 1995 yılında Kırşehir ilinde özel bir girişimci
tarafından Almanya orijinli Ankara Tavşanı ithal edilerek (40 baş)
yetiştiriciliğe başlanmıştır.
Daha sonra Ankara Tavşanının gen kaynağı olarak üretilmesi
ve üreticilerden gelen talebi karşılamak amacıyla araştırma
projeleri kapsamında 1999 yılında TÜBİTAK, Erciyes Üniversitesi
Veteriner Fakültesi ve Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü’nün
katkılarıyla Fransa’dan 56 dişi ve 6 erkek Ankara Tavşanı ithal
edilmiş, orijini Ankara ve yöresi olmasına karşın ülkemizde
giderek yok olmaya başlayan Ankara tavşanı yetiştiriciliği yeniden
gündeme girmiştir.

Türkiye’de tekstil sanayinin ihtiyacı olan Ankara Tavşanı yünü
büyük ölçüde dış alım ile karşılanmaktadır. Dış alım yapılan
ülkeler arasında en büyük payı ise Çin ve Almanya almaktadır.
Esra SAZYEK “Türk Romanında Ankara” adlı Doktora tezinde;
Ankara ile ilgili romanlardan sadece ikisinde Ankara Tavşanı’ndan
bahsedildiğini belirtmektedir.
Peride Celal “Gecenin Ucunda” (1963 s.120 Can
Yayınları) romanında; Ankara’nın birden bire gelen ve geceleri
üşüten sonbaharında Kâzım Işık’ın Macide’ye hediye ettiği ceket
Ankara yününden yapılmıştır. Kâzım Işık’ın “kol ve omuzları şişiren
yumuşacık, kabarık yünlerini okşamaktan hoşlandığı bu ceketi”
nereden bulup aldığını bilmeyen Macide, kökeni Ankara ve çevresi
olmasına karşın Türkiye’de Ankara Tavşanı yetiştiriciliğinin yok
denecek kadar az oluşuna dikkat çeker.
Ankara Tavşanı “Emir Bey’in Kızları” (Ayla Kutlu 1998.
S.281) romanında ise sadece bir değini şeklinde geçer. Bununla
birlikte onun, Ankara’nın önemli simgelerinden olduğu da
vurgulanır.

• ANKARA TAVŞANI’NIN GENEL ÖZELLİKLERİ
Ankara Tavşanında boyun kısa, baş yuvarlak ve orta
büyüklüktedir. Kulakları dik, iki yana açık ve uçlarında birer
püskülü vardır. Kulakların iç yüzleri ince, kısa ve seyrek tüylerle
örtülüdür. Kulağın dış yüzü ipeksi, ince uzun tüylerle kaplıdır. On
iki değişik rengi mevcut olmasına rağmen en çok tercih edileni
beyaz olanların (Albino) tüyleri sık, ipek gibi ince ve uzundur.
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Beyaz tavşanlarda (Albino) gözler kırmızıdır. Ayaklar ince uzundur
ve uzun tüylerle kaplıdır. Kemikler ince ve sağlamdır. Ortalama
canlı ağırlıkları 3,5-4 kg’dır. Ergin canlı ağırlık dişilerde erkeklerden
daha fazladır. Bu hayvanlar 3-4 aylıkken cinsel olgunluğa gelirler,
Fakat çiftleştirme için en uygun yaş 7-8 aylık yaştır. Bir batında 5-6
adet yavru doğuran Ankara Tavşanlarında sütten kesim çağında
kalan canlı yavru sayısı ortalama 3’tür. Yavrular 6 haftalık yaşta
sütten kesilirler. Ankara Tavşanlarının ekonomik ömürleri 4 yıldır.
Tavşan eti, diğer hayvan türlerinin etleri ile karşılaştırıldığında,
proteinler ve genel vitaminler bakımından daha zengindir. Yağ
bakımından daha fakirdir.
Tavşan yağı, stearik ve oleik asitleri diğer tür hayvanlardan daha
az ihtiva eder ve esansiyel doymamış linoleik ve linolenik yağ
asitlerini daha fazla içerir.
Tavşan eti; kişiye göre değişen kuzu ve tavuk eti arasında bir
lezzete sahip, çabuk pişen, hazmı kolay, kalorisi düşük dolayısı ile
insanda kilo almaya sebep olmaması nedeni ile bir rejim yemeği
olarak tüketilebilen bir besindir. Özellikle yaşlılara ve damar
sertliği olan hastalara tavsiye edilebilecek bir hayvansal gıdadır.
Kolesterol miktarı dana ve koyun etinde 71 mg / 100 g, tavuk
etinde 98 mg / 100 g olmasına karşın, bu oran tavşan etinde 65
mg / 100 g kadardır.
İçerdiği yüksek demir ve aminoasit miktarından dolayı anemik
hastaların, gebelerin, hastaların ve gelişmekte olan çocukların
tüketmesinde faydalı olduğu bildirilmiştir.
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• BESLENME
Ankara Tavşanında boyun kısa, baş yuvarlak ve orta
büyüklüktedir. Kulakları dik, iki yana açık ve uçlarında birer
püskülü vardır. Kulakların iç yüzleri ince, kısa ve seyrek tüylerle
örtülüdür. Kulağın dış yüzü ipeksi, ince uzun tüylerle kaplıdır. On
iki değişik rengi mevcut olmasına rağmen en çok tercih edileni
beyaz olanların (Albino) tüyleri sık, ipek gibi ince ve uzundur.
Ankara tavşanları için pelet yemin kompozisyonunun ham
proteini %17, ham selülozu:%l6.5, yağ: %2-3, sindirilebilir enerji
2750 Kcal/kg seklinde olması önerilmektedir. Kükürtlü aminoasit
gereksinimi yüksektir ve metiyonin düzeyinin (%0.2) olması
gereklidir. Rasyonun toplam %0.8 kükürtlü aminoasit içermesi de
sağlanmalıdır.
Ankara Tavşanları özellikle pelet yem kullanma ve serbest
besleme durumunda günlük yem tüketimlerini ayarlayamazlar.
Bu da Obeziteye ve Enterotoksemi gibi beslenme hastalıklarına
yol açmaktadır. Bu nedenle haftalık yem miktarları (1000-1200
gr/ birey/ hafta ) 6 güne eşit olarak dağıtılır, tavşan bir gün aç
bırakılır. Yonca kırpıntılarının ve tozlarının yüne karışması kaliteyi
bozar. Bu nedenle yoncanın öğütülerek karma yemin yapısında
yonca unu halinde yer almasını sağlamak gerekir. Aynı gerekçeden
dolayı karma yemin granül veya pelet olarak verilmesi daha
doğru olur. Ankara Tavşanı sabah ve akşam olmak üzere günde
iki defa yemlenmekte, özel yem hazırlanmadıysa sabahları buzağı
büyütme yemi ile yonca samanı, akşamları ise buzağı büyütme
yemi ile birlikte pancar posası verilebilir. Ancak yapılan bir
araştırmada, tavşanlar için en kolay sindirilen yemin mısır olduğu,
patates ve pancarın sindirilebilirliğinin ise çok düşük olduğu
kaydedilmiştir.

• YÜN VERİMİ
Ankara tavşanı yünü; uzun, ince, yumuşak, hafif, parlak ve
dokumaya elverişli bir yündür. Ankara Tavşanından elde edilen
yüne; “Angora” adı verilmektedir. Angora Yünleri uzunluk ve
inceliğine göre 3 tipte incelenir.
Üst Kaba Kıllar; en uzun, en dayanıklı ve diğer liflerden az
sayıdadır.
Örtü Kılları; daha kısa ve daha ince uç kısımları gövdedekilerden
daha kalındır.
Dip Kılları; en ince olanıdır, hafif kıvrımlı, diğer kıllardan daha
fazla miktarda bulunur.

Ankara tavşanında görülen ölümlerin %50 ve daha fazlası
kırkımdan sonraki ilk haftada ortaya çıkar. Bu nedenle kışların
özellikle çok şiddetli olduğu bölgelerde kırkımların soğuk aylara
gelmeyecek şekilde program yapılması uygundur. Yine Ankara
Tavşanlarında midede tüy topaklanmasından (trichobezoar)
kaynaklanan mide rahatsızlıkları çok yaygındır. Hayvan kendi
tüylerini yutarak tüy topaklanmasına neden olur. Bu hayvanlar
yeterince yem tüketemediklerinde vücut ısılarını koruyamazlar.
Ayrıca bu topaklar mideyi tıkayarak genellikle hayvanın ölümüne
yol açarlar.

Tavşanlarda yünler her 90-100 günde bir kırkılırlar. Bu sürenin
uzamaması gerekir. Yünler makasla veya elektrikli aletle kırkılır.
Yahut kil düşürme metodu ile toplanır. Kil düşürme metodu çok iyi
bakım şartları ve bilgi ister. Süresi kırkılmaya göre uzundur, fakat
yünler kaliteli olur. Dişiler yılda 1000 gr kadar yün verebilirlerken,
erkekler 700-800 gr yün verirler. En iyi yün dokuzuncu ayda
üçüncü toplamada alınır. Gebelik ve laktasyon yün üretimini üçte
bir oranında azaltır. Bu nedenle damızlık sayısı yüzde beş oranında
tutulmalıdır. Ankara Tavşanlarında yünlerin ticari kalitesi; uzunluk
ve temizlikle ilişkilidir.

Tüy topaklanmasının önlenmesi için hayvanların haftada bir kez
aç bırakılarak sadece kuru ot ve su ile beslenmesi önerilmektedir.
Ayrıca ananas suyu ve papaya hapının da tüy topaklanmasına
karşı iyi geldiği bildirilmektedir. Anaların gebelik sırasında ve
doğumdan sonra yetersiz beslenmesi, korkutulması, kalıtsal
nedenlerle Kanibalizm (tavşanlarda anaların yavrularını yemesi)
görülebilmektedir. Böyle analar damızlıktan çıkarılmalıdır.

1. Kalite kıl 6 cm den uzun ve temiz olanıdır.
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2. Kalite kıllar ise 6 cm den kısa yine temiz olanıdır.
3. Kalite kıllar boyun ve ayaklardan elde edilen temiz fakat
keçeleşmiş kıllar 1. kalite kılların yüzde on beşi kadar değer ifade
eder.

Uzunluğu ne olursa olsun kirli kılların hiçbir değeri yoktur. Bu
yüzden yetiştirici tavşanlarını mümkün olduğu kadar temiz
tutmalıdır.
Yüksek ve nitelikli yün üretiminin koşulları; uygun iklim, uygun
barınak ve kafes koşullarının sağlanmasıdır. Ankara Tavşanı 11002000 m. yükseklikteki yerlerde başarıyla yetiştirilebilmekte ve
yüksek yün verimi elde edilebilmektedir. İşletmelerin kuruluşunda
bu tür bilgiler mutlak göz önüne alınmalıdır. Çünkü barınak içi
sıcaklığının yüksekliği yün gelişimini olumsuz yönde etkilemekte
ve vücut ısısı düzenleme sorunları yaratmaktadır. Ankara
Tavşanlarının yün gelişimi için 5-15 ºC, damızlıklar için 15-25 C
arasındaki sıcaklıklarda barındırılması gerekmektedir.

• ÜREME
Üreme verimi diğer tavşan ırklarına göre %50 daha azdır.
Tavşanların yıldaki batın sayısı 3-4’tür; bir batında 5-6 yavru
doğururlar; yavruların %20-30’u ölür. Cinsel olgunluğa 3-4 ayda
ulaşırlar. Fakat en uygun çiftleştirme yaşı 7-8 aydır. Gebelik
süreleri 28-33 gündür. Yavrular 6 haftalıkken sütten kesilirler.
Tavşanlar arasında üstünlük kavgası görülebilir. Bu durumu
ve yünlerinin keçeleşmesini önlemek için, cinsel olgunluktan
itibaren ( 3-4 aylıkken ) bireysel kafeslere alınmalıdırlar.
Kafes boyutlarının 70-90X60X45 cm olması uygundur. Doğumu
yaklaşmış tavşanların kafeslerine doğumdan 3-4 gün önce doğum
sandığı konulur. Doğuma yakın anne tavşan, tüylerinden yolarak
doğum sandığının içine yataklık yapar. Tüy yolmayan tavşanların
doğum sandıklarına uygun bir altlık malzemesi veya kırkılan
yünlerden konulabilir.

• TİCARET
Türkiye’de dokuma endüstrisi çok gelişmiş olmasına karşın, yakın
zamana kadar Angora Yünü kullanımı söz konusu olmamıştır.
Ancak 1990’lı yıllarda bazı tekstil işletmeleri küçük çapta bu yünü
işlemeye başlamışlardır. Bunun sonucu olarak, dış alımlar giderek
artmış ve 1995 yılında en yüksek düzeye (105 ton) ulaşmıştır.
Bu durum hayvansal üretim alanında yeni arayışlara yönelen
girişimcileri özendirmiştir. Bu nedenle, konunun önemini kavrayan
küçük sermaye sahipleri, yün üretimi amacıyla Ankara Tavşanı
yetiştirme girişimlerinde bulunmuşlar ve işletmelerin sayısı kısa
sürede artmaya başlamıştır. Ancak konuyu iyi incelemeden ve
uzmanlara danışmadan yapılan girişimlerden bazıları başlangıçta
yüksek fiyatla damızlık satışının da etkisi ile başarılı olmuş, ancak
bir süre sonra damızlık satışı doygunluğa erişmiş, asıl ürün olan
yünün fiyatı da düştüğü için işletmelerin büyük bir çoğunluğu işi
bırakmak zorunda kalmışlardır.
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Angora Yünü nicelik bakımından merinos yünü ve tiftikten
sonra dünyada üçüncü, nitelik bakımından ise birinci sırada yer
alır. Dünyada en çok Ankara yünü üreten ülke Çin’dir. Bunu
Şili, Arjantin ve Fransa izlemektedir. Bu ülkeleri Almanya,
Fransa, Hindistan ve Şili gibi ülkeler izlemektedir. İkinci Dünya
Savaşı’ndan önce Macaristan’da oldukça önem taşıyan Ankara
Tavşanı yetiştiriciliği 1970’li yıllarda hemen hemen yok olmuştur.
Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan alınan resmi verilere göre
Türkiye’nin yıllık Ankara Tavşanı yünü ithalatı 50-120 ton arasında
değişmektedir.
Dünyada Angora Yünü’nün fiyatı modaya bağlı olarak yün
borsasında belirlenmektedir. İngiltere yün borsasında birinci kalite
yünün 30-40$/Kg, ikinci kalite yün 15-20$/Kg’dan fiyatlandırıldığı
görülmektedir. Angora yün fiyatları çok dalgalı bir seyir halindedir.

• ANGORA YÜNÜNÜN LİF ÖZELLİKLERİ
Ankara Tavşanı’ndan elde edilen ve dokuma endüstrisinde
değerli bir ham madde olarak kullanılan yünün Uluslar arası
Standardizasyon Örgütü (ISO) kapsamındaki simgesi WA dır.
Burada W harfi (Wool) Yünü, A ise Angora (Ankara) Tavşanını
gösterir. Ankara Keçisi’nden üretilen tiftiğin simgesi WM dir.
Buradaki M harfi mohair (tiftik)’in bir göstergesidir. Her ikisi de
değerli yünler olarak kabul edilmektedir. Değerli yünlerin dışında
kalan ve tekstilde kullanılan diğer lifler ise (hair) sözcüğünün baş
harfi olan H ile gösterilmektedir.
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• SONUÇ
Gelişmiş ülkelerde tarımsal gelirin % 75’lere varan kısmı
hayvancılıktan sağlanırken Türkiye’de bu oran % 30 dolayında
gerçekleşmektedir. Bu oranın en azından % 40’ın üzerine
çıkarılması gerekmektedir.
Ankara Tavşanı yetiştiriciliği sosyoekonomik katkıları yanında,
yeni iş alanlarının açılmasına neden olacak ve istihdam olanağı
yaratacaktır. Bu nedenle Ankara Tavşanı yetiştiriciliği konusu,
başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere devletin ilgili
birimleri tarafından ciddi bir şekilde değerlendirilmeli ve
yaşama geçirilmesi için çalışmaların başlatılması gerekmektedir.
Ülkemizin sahip olduğu teknik alt yapı bu faaliyetleri yaşama
kolaylıkla geçirecek niteliktedir.
Kuvvetli elektromanyetik özelliği ile romatizmal hastalıklarda,
eklem ve kas ağrılarında, siyatik, artrit, böbrek rahatsızlıkları ve
dolaşım bozukluklarında tedaviye yardımcı olmak üzere termal
giysi yapımında kullanılmaktadır. Angora yününden yapılan bu
termal giysiler ani ısı değişikliklerinden vücudun etkilenmesini
engellemektedir ve kan dolaşımını hızlandırarak doğal terapik
etki sağlamaktadırlar.
Ankara Tavşanı’ndan elde edilen yün oldukça hafif ince ve
yumuşaktır. Vücutta alerjik reaksiyona ve terlemeye neden
olmadığı gibi derinin nefes almasına da yardımcı olur. Bu
özelliklerinden dolayı Angora Yünü, bebek giysilerinde ve çeşitli
rahatsızlıklarda (romatizmal hastalıklar, eklem, kas rahatsızlıkları,
yaralanmalar, ameliyat sonrası iyileşme dönemi vb.) tedaviye
yardımcı olarak termal giysilerin ve bandajların yapımında
yararlanılan bir ham madde durumundadır.
Ankara Tavşanı yünü direkt olarak fötr şapka imalatında
kullanılabildiği gibi diğer dokuma elyafı ile harmanlanarak
başta iç çamaşırı ve atkı olmak üzere çeşitli giysilerin üretiminde
kullanılmaktadır.
Saf Angora Yün giysiler, elle, sıcak veya soğuk suyla deterjan
kullanılmadan yıkanır. Angora Yünü fabrikaların dışında, “Çıkrık”
adı verilen ip eğirme aletleriyle iplik haline dönüştürülebilir.
Elde eğirme tekniği ile iplik elde edildiğinde ham yünün değeri
katlanarak artmaktadır.
Damızlık fiyatlarının çok yüksek olduğu ilk yıllarda (50-60 $/
adet) tüm işletmeler yünden daha çok damızlık üretimine ağırlık
vermişlerdir. Ancak yün verimi ile üreme gücü arasındaki ters
yönlü (antagonist) ilişkinin yetiştiricilerce bilinmemesi veya
bilinse de, düşük fiyatla yün satışı yerine, yüksek fiyatla damızlık
satmayı yeğlemeleri sorunlara yol açmıştır.
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Ülkemiz için yeni bir hayvancılık kolu olan Ankara Tavşanı
yetiştiriciliğinin gerçekleşmesi ve yaygınlaştırılması, ekonomik
ve sosyal yönleri ile üzerinde durulması gereken önemli bir
konudur. Gerek sınırlı tarım alanlarına sahip bölgelerde, gerekse
orman içi yerleşimler için önerilecek önemli bir hayvancılık
koludur. Yapılacak küçük yatırımlarla, bu kesimlere önemli bir
ekonomik katkıda bulunacak olması ve her yaştaki işgücünün
değerlendirilebilmesine olanak vermesi, konuyu ülkemiz için
daha çekici kılmaktadır.
Ankara Tavşanı yetiştiriciliğinde karşılaşılan sorunlar; teknik
bilgi noksanlığı, kaliteli yem sağlanamaması, yüksek yün verimi
sağlayabilecek uygun koşulların yokluğu ile yün ve diğer ürünlerin
pazarlamasındaki güçlüklerdir.
Dünya’da hayvansal lif endüstrisinde üçüncü sırada yer alan
Ankara tavşanı yününün en büyük üreticisi Çin olmasına karşın
ürettiği yünün %90’ını ihraç etmektedir. Çin’den sonra yün
üretiminde Şili, Güney Amerika, Fransa, Hindistan gelmekte
olup dünyada yaklaşık 8.000-10.000 ton arasında Angora Yünü
üretilmektedir. Dünya’da yünü işleyen başlıca ülkeler ise İtalya,
Japonya, Almanya, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri’dir.
Bununla birlikte moda ve giyim sektöründe Angora Yününe karşı
büyük bir talep söz konusudur. Türkiye’de 1990’lı yıllarda Ankara
Tavşanı işletmelerinin kurulmasında hızlı bir yükseliş olmasına
karşın, yetiştiricilerin yünü toplama ve pazarlama noktasında
sorunlar yaşaması ve özellikle de Çin’den çok daha ucuz fiyata
ithal edilmesinden dolayı bu işletmelerin önemli bir kısmının
kapanmasına sebep olmuştur.
Angora Yünü, iç pazarda son yıllarda talep edilen bir ürün olmuş,
ancak üretimi olmadığı için hep milyonlarca dolar ödenip dış
pazardan ithal edilmiştir. Geleceği planlayarak bu çiftliklerin
büyümesi ve Avrupa standartlarında çiftlikler haline gelmesi için
bilinçli ve sabırlı bir şekilde çalışılmalıdır.
Ülkemizde gerçekleştirilecek Ankara Tavşanı yetiştiriciliğiyle,
döviz tasarrufu sağlanacağı gibi, çok istekli olan dünya
pazarına dış satım yapılarak önemli miktarda döviz geliri dahi
sağlanabilecektir.
Ankara Tavşanı’nın yetiştirilmesi, yaygınlaştırılması, Ankara ile
yeniden kucaklaşması ve ekonomik bir değer haline gelmesi için
Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalara başlanmış olup,
bu projenin entegre bir projeye dönüşmesi halinde Ankara’mıza
büyük katkıları olacağına ve Ankara’nın kadim kültüründe yer
alan “Beş Beyaz”ın Ankara’ya yeniden kavuşacağına gönülden
inanıyoruz.
KAYNAK: Ankara Tavşanı El Kitabı
Prof Dr Çetin Koçak,
Doç Dr Turgay Taşkın

İSVİÇRE
Başlıca Sosyal Göstergeler

Resmi Adı

İsviçre Konfederasyonu

Nüfus

8 574 832 (2019)

Dil

Almanca (%63), Fransızca (%23), İtalyanca (%8), Romence (%0,5), Diğer (%5,5).

Yüzölçümü

41.285 km²

Başkent

Bern

Başlıca Şehirleri

Zürih, Basel, Cenevre, Lozan

Yönetim Şekli

Federal Cumhuriyet

Devlet Başkanı

Guy Parmelin

Para Birimi

İsviçre Frangı

Üyesi Olduğu Başlıca Uluslararası Kuruluşlar
CE, EFTA, EITI,FAO, G-10, ICAO, ILO, IMF, ISO, OECD, Schengen Convention, UN, UNCTAD, UNESCO,WHO,WTO,
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• Coğrafi Konum

• Nüfus ve İstihdam

İsviçre Batı ve Orta Avrupa’da yer alan 41.285 km² yüzölçümüne
sahip, denize kıyısı olmayan bir ülkedir. 30.741 km²si verimli
(12.700 km² orman, 15.300 km² ekilebilir alan vd.), 2.457
km² oturmaya elverişli bölgeler) ve 10.828 km² ‘si verimsiz
topraklardan oluşmaktadır.

İsviçre Federal İstatistik Ofisi verilerine ülke nüfusu 2020 için
8 606 900 dür. Bu değer, ülke mevzuatı uyarınca, ülkede en az
12 aylık oturma iznine sahip yabancılar ile ülkede ikamet eden
İsviçrelileri kapsamaktadır. Ülkede yerleşik yabancılar nüfusun
% 25,3 ünü oluşturmaktadır. Nüfus büyüklüğünde Dünyada 96.
sırada yer alan İsviçre nüfusunun 2025 yılında 9 milyon kişi
olacağı tahmin edilmektedir

Avrupa’daki en çok dağlık alana sahip ülkenin güney ve güney
doğusunda Alp Dağları bulunmakta, Alplerin kuzeyinde İsviçre
Platosu uzanmaktadır. Söz konusu plato ülkenin yüzölçümünün
% 30’unu oluşturmaktadır. Nispeten daha küçük boyuttaki Jura
Dağları platonun kuzey batısında yer almaktadır. Jura dağları
İsviçre-Fransa sınırının önemli bir bölümünü oluşturmaktadır.
Ülkenin deniz seviyesinden yüksekliği 193 metre ile 4.634
metre arasında değişmekte ve bu nedenle bölgeler arasında
iklim koşulları farklılık göstermektedir. Bitki örtüsü de buna göre
çeşitlilik göstermektedir. ,Ülkede zeytinlikler, bağlar, meşe ve
kayın, çam ve köknar ağaçları görülürken diğer tarafta, yüksek
dağlardaki meralar ve uzun süre karla kaplı dağlık bölgeler
bulunmaktadır.
Hava durumu genelde ılıman olmakla birlikte irtifaya göre değişim
göstermektedir. Kışlar soğuk, bulutlu, yağmurlu/karlı olurken yaz
ayları serin ile sıcak arasında değişmekte, zaman zaman sağanak
yağış görülmekte hava nemli ve bulutlu olabilmektedir.
Avrupa’nın hidrografik merkezinde yer alan İsviçre, birçok nehrin
kaynağıdır. Bunların en önemlileri, Akdeniz’e akan Rhône ve Kuzey
Denizi’ne dökülen Ren Nehridir.
Ülkenin kuzeyi ile güneyi arasındaki mesafe 220 km, doğusu ile
batısı arasındaki mesafe 350 km’dir.
Ülkenin; Almanya (346 km), Fransa (572 km), İtalya (734
km), Avusturya (165 km) ve Lihtenştayn (41km) ile sınırları
bulunmaktadır. Başlıca şehirleri, başkent Bern, Zürih, Basel,
Cenevre, Lozan’dır.

• Siyasi ve İdari Yapı
İsviçre Federal düzeyde 200 üyeli Ulusal Meclis, 46 üyeli Kantonlar
Meclisi ve 7 üyeli Federal Konsey tarafından yönetilmektedir.
Ülke, 6 adedi yarım kanton (Kantonlar Meclisine 2 yerine 1
temsilci gönderme hakkı) olmak üzere toplamda 26 kantondan
oluşmaktadır. Kantonlar; Aargau, Appenzell, Innerrhoden,
Appenzell Ausserrhoden, Bern, Basel, Landschaft, Basel Stadt,
Fribourg, Geneva, Glarus, Graubünden, Jura, Lucerne, Neuchâtel,
Nidwalden, Obwalden, St. Gallen, Schaffhausen, Solothurn, Schwyz,
Thurgau , Ticino , Uri , Vaud , Valais, Zug , Zurih’dir.
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Nüfusun % 50,4 ünü kadınlar, %49,6sını erkekler oluşturmaktadır.
Nüfusun % 20 sini 0-20 yaş grubu, %26,4ünü 21-39 yaş grubu,
%35 inin 40-64 yaş grubu, %18,7 sini 64 yaş ve üstü yaş grub
oluşturmaktadır. Beklenen yaşam süresi erkeklerde 81,9,
kadınlarda 85,6’tir.
İnsani gelişmişlik endeksine göre dünyada 189 ülke arasında
İsviçre 2.sıradadır.2020 verilerine göre nüfusun % 73,9’u şehirlerde
yaşamaktadır.2015-2020 döneminde tahmini şehirleşme hızı %
0,88dir.
Ülkede çalışan nüfus 5,09 milyonun 3,5 milyonu İsviçreli 1, 6
milyonu yabancıdır. Çalışan yabancı nüfusun % 19,9’u günlük
olarak İsviçre’ye çalışmaya gelip ikametleri komşu ülkelerde
olan kişilerdir. Haftalık çalışma süresi ortalama 41,6 saattir. 2020
üçüncü çeyreğinde ülkedeki işsizlik oranı %5,3 olmuştur.
2017 yılı tahmini verilerine göre nüfusun dini inanca göre
dağılımına bakıldığında % 35,9 Roman Katolik, % 23,8 Protestan,
% 5,9 diğer Hristiyanlar,% 5,4 Müslüman, %1,4 diğer dinler, %
0,3 Musevi % 26 bir dine bağlı olmayanlar, %1,4 belirlemeyen
gruplardan oluşmaktadır.

• Doğal Kaynaklar ve Çevre
İsviçre’nin doğal kaynakları arasında mineraller, su ve
toprak bulunmaktadır. Su gücü, İsviçre için önemli bir doğal
kaynak olarak kabul edilmektedir. İsviçre’nin buzullarından
gelen su, hidroelektrik santrallerinde enerji elde etmek için
kullanılmaktadır. Bu enerji, daha sonra, ülkeye elektrik sağlamak
için kullanılmaktadır. 2014 yılı itibariyle ülke elektriğinin yaklaşık
yüzde 59’u sudan üretilmeye başlanmıştır. Elektrik üretmek için
suyun kullanılması sonucunda, ülkenin ithal enerji kaynaklarına
bağımlılığını azaltmıştır.
İsviçre topraklarında tarım arazisinin payı %23, 9, Alplerdeki
otlakların payı %13, ormanlık alanlarım payı %30,8, şehirlerin
ve diğer oturum alanlarının payı % 6,8 dir. Herhangi bir üretimin
yapılmadığı alanların ( nehirler, göller, çalılık, buzul ) % 25,5dir.
Tarım alanları ve otlakların ülke alanının %30undan fazlasını
kaplamaktadır. Ülke ekonomisinde tarım 0,5, sanayi 25,6hizmetler
70,9 pay almaktadır.
İsviçre’deki diğer bir doğal kaynak minerallerdir. Az miktarda demir
ve manganez yatakları bulunmaktadır. Ülkede ticari kullanıma
elverişli diğer rezervler arasında kireç, kil, tuz, kum, mermer ve
çakıl bulunmaktadır. İsviçre’nin enerji ihtiyacını ağırlıklı olarak
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ithal, yenilenemeyen kaynaklarından sağlamaktadır. Hidroelektrik
enerji ve yakacak odun dışında ülkede çok az yerli enerji
bulunmaktadır. Petrol ürünleri, doğal gaz ve nükleer yakıt ithal
edilmektedir. İsviçre’de petrol ve diğer mineral yakıtlar ana enerji
kaynaklarıdır (% 50,6), bunu elektrik (% 25), doğal gaz (% 13,5) ve
odun (% ,4) izlemektedir. İsviçre’deki ana enerji kaynakları, doğal
gaz, nükleer enerji ve hidroelektriktir.
Ülkenin arazi ve toprakları halkının temel gıda ihtiyaçların
sağlanmasına ve turizmden gelir elde edilmesine yardımcı olan
bir başka doğal kaynaktır. 2014 itibariyle, İsviçre topraklarının
yaklaşık yüzde 30’ou tarım ve hayvancılık için kullanılmaktadır.
Ülkenin sarp arazisi, tarım için daha fazla genişlemeyi
zorlaştırmaktadır Ancak başta, Alp dağları olmak üzere ülkenin
tabii güzellikleri turizm sektörü açışımdan önemli bir gelir
kaynağıdır.
2002_2014 döneminde kişi başına düşen yenilenebilir ülke içi
temiz su kaynakları azalmakta olan ülkeler arasında İsviçre, % 11
azalma ile 118. sırada olup 2014 yılında sahip olduğu kişi başına
düşen temiz su miktarı 4.934m³’tür.
Ayrıca başta Alp dağları olmak üzere ülkenin doğal güzellikleri
turizm sektörü açışından önemli bir gelir kaynağıdır.
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GENEL EKONOMİK DURUM
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

GSYİH (Cari Fiyatlar, milyar $)

705,52

704,83

707,87

790,66

832,43

864,61

909,42

945,38

GSYİH Büyüme (Sabit Fiyatlar ,%)

2,7

1,2

5,3

3,6

2,1

1,4

1,9

1,3

Kişi Başına Düşen Milli Gelir (Cari Fiyatlar , $)

83,158

82,484

81,867

90,358

94,004

96,480

100,277

103,006

Tüketici Fiyat Enflasyonu (ort, %)

0,9

0,4

0,8

0,3

0,8

0,9

1

Cari Ödemeler Dengesinin GSYİH’ye Oranı (%)

8,2

11,5

8,5

9

9,6

9,3

9,6

9,3

İşsizliğin Toplam İşgücüne Oranı (%)

2,5

2,3

3,2

3,6

3,4

3,2

3

3

Nüfus (milyon)

8,48

8,55

8,65

8,75

8,86

8,96

9,07

9,18

Kaynak: IMF

İsviçre ekonomisi, dünyanın en gelişmiş serbest piyasa
ekonomileri arasında yer almaktadır. Cari fiyatlara göre,2020 yılı
itibariyle 195 ülke arasında dünyanın 18. büyük ekonomisidir.
Bunun altında yatan neden ise İsviçre’nin dünyadaki en istikrarlı
ve rekabetçi ekonomilerden birine sahip olmasıdır. Bu durum
ise; siyasi istikrar ve tarafsızlık, iyi yapılandırılmış ve şeffaf
hukuk sistemi, düşük vergileri ve güçlü İsviçre Frangının etkisi
ile sağlanmaktadır. Söz konusu koşullar dünyanın her yerinden
yatırımcıları cezbetmektedir. Ülkedeki istikrara bağlı olarak
bankacılık ve finans sektörleri İsviçre ekonomisinin başı çeken
sektörleri durumundadır.
Ülke 2015 Küresel İnovasyon Endeksinde dünyada birinci ve
Küresel Rekabet açısından dünyadaki 141 ülke arasında 5. sıradadır.
2016 Birleşmiş Milletler verilerine göre, İsviçre, Liechtenstein ve
Lüksemburg’dan sonra denize kıyısı olmayan ülkeler arasında
dünyanın en zengin üçüncü ülkesidir. Cari fiyatlara göre İsviçre,
2020 yılında 81.867 dolar kişi başına düşen milli gelirde dünyada,
Lüksemburg’un ardından, 2. sırada yer almaktadır.
Hizmet sektörü, özellikle bankacılık, finans ve turizm sektörleri
ülke ekonomisinde başı çekmektedir.
2018 yılı verilerine göre ülkenin GSYİH’si içinde tarım sektörünün
payı % 1, sanayinin % 25 ve hizmetler sektörünün % 71dir.
Ekonomik serbestlik endeksine göre İsviçre, dünyada 180 ülke
arasında 5. sıradadır. İş yapma kolaylığı açısından da İsviçre,
dünyada 190 ülke arasında 36. sıradadır.
Küçük ve orta ölçekli işletmeler, İsviçre ekonomisinin temelini
oluşturur. Bununla birlikte, burada bulunan çok sayıdaki çokuluslu
şirket aynı zamanda önemli ekonomik oyunculardır.
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OECD’nin Aralık 2020’de yaptığı tahmine göre ülke ekonomisinin
2020’de % 4,7 daralması toparlanmasının ise 2021’de% 2,2 ve
2022’de % 3,4 seviyesinde olması beklenmektedir.
Ekonominin ancak 2022’de kriz öncesi düzeyine ulaşacağı
beklenirken, ekonomiye olan tüketici güveninin azalması,
işsizliğin artmasına bağlı olarak özel sektör yatırımlarının ve
tüketimim azalması sonucu ekonomik büyümede yavaşladığı
belirtilmektedir.
Ülkedeki işsizlik oranını işgücüne oranının 2020 yılında %3
olacağı ve işsizliğin yüksek olduğu ülkeler arasında 94. sırayı
alacağı tahmin edilmektedir.
Salgın nedeni ile, dış ticaretteki önde gelen partner ülkelerde
de büyümenin yavaşlaması sonucu ülkenin ihracatının olumsuz
yönde etkilenmesi beklenmektedir. Ayrıca salgının ikinci dalgası
baş gösteren belirsizliğin daha da artmasına neden olmaktadır.
2021’in ikinci yarısında aşılamanın yaygın bir şekilde uygulanması
ile ülkedeki sıhhi durumun düzelteceği düşünülmektedir.

TÜRKİYE ile TİCARET
• Genel Durum
Türkiye ile İsviçre arasında gerçekleşen ticaret hacmi son 10 yılda yıllık dönemde 4,4 ila 10,5) milyar dolar arasında değişiklik göstermiştir.
Altın hariç mal ticaret hacmi (yıllık ortalama 2,5 milyar $) istikrarlı bir seyir izlemekle birlikte altın ihracatı/ithalatı yıllar içerisinde büyük
dalgalanmalara neden olmuştur. Dış ticaret dengemiz de benzer şekilde (+3,2) ila (-8,7) milyar $ arasında değişmiştir.

Türkiye-İsviçre Dış Ticareti

Kaynak: Trademap
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Türkiye’nin İsviçre’ye İhracatında Başlıca Ürünler

ÖNEMLİ SEKTÖRLER
İsviçre Gayri Safi Milli Hasılasının (GSYİH) yaklaşık %75’i hizmetler
sektörü, %19’u sanayi sektörü ve %5’i inşaat sektörü tarafından
üretilmekte olup, Tarım sektörünün GSYİH’ye katkısı ise %1’in
altındadır.

• Tarım
İsviçre coğrafyası ve iklimi tarıma çok elverişli olmamakla birlikte
ülke genelinde tarımla uğraşanlar genellikle aile işletmelerinden
oluşmaktadır.
Ülkede buğday ve arpa gibi tahıllar, şeker pancarı ve patates
gibi kök bitkileri, elma ve üzüm gibi meyveler üretilmekte, gıda
anayi alanında ise süt ve süt ürünleri ile çikolata gibi ürünler öne
çıkmaktadır.
İsviçre ile ülkemiz arasında Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA)
şemsiyesi altında Serbest Ticaret Anlaşması bulunmakta olup,tarım
ürünleri başlıklarında ülkemiz lehine olumlu sonuçlar doğuracak
şekilde revize edilen anlaşmanın ülke Parlamentolarında onayına
ilişkin süreç devam etmektedir.
İsviçre’de Tarım Sektörü ile üreticilerin korunması yanında gıda
konusunda ülkenin kendi kendine yeterliliğinin sağlanabilmesi
için federal hükümet tarım ürünlerini, özellikle et-süt ürünleri ve
tahıl ithalatını etkin bir şekilde kısıtlayan karmaşık bir koruma
sistemi geliştirmiştir. Yurtiçinde üretilen çoğu ürün için yüksek
ithalat tarife oranları ve kotaları (belirli dönemlerde ithalata
müsaade edilmemesi veya dönemsel olarak yüksel gümrük
vergilerine tabii tutulması vb) uygulamaktadır. Bu kapsamda, et
ve süt ürünleri tarım ürünleri arasında en çok korunan ürünlerdir.
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İsviçre’ye tarım ürünü ihraç edilebilmesi için öncelikle ithal
edilecek ürünün gümrük tarife numarası ile “www.tares.ch” adresli
web sitesinden ürünün İsviçre’ye girişine ilişkin gümrük vergisi
ve kota bilgilerinin ülke bazlı olarak incelenmesi gerekmektedir.
Söz konusu internet sitesinden GTİP kodu ile arama yapıldığında,
İsviçre ile ürünün ithal edileceği ülke arasında varsa Serbest
Ticaret Anlaşması, ürünün ithalatındaki miktar kısıtlaması,
uygulanacak Gümrük Vergisi, üçüncü ülkelere uygulanacak
Gümrük Vergisi gibi bilgilere ulaşılabilmektedir.
Ayrıca, birçok tarım ürününün İsviçre’ye ihracatının yapılabilmesi
için ön izin alınması gerekmektedir. “Genel İthalat İzni” olarak
ifade edilen bu izinler, Federal Tarım Bürosu (FOAG) tarafından
gerçek ve tüzel kişiler yanında merkez ofisi İsviçre’de bulunan
şirketlerden gelen başvurular üzerine verilmektedir. Genel
İthalat İzinleri ücretsiz olarak verilmekte olup, bu izinler süresiz
ve devredilemez niteliktedir. Diğer taraftan Genel İthalat İzni
otomatik olarak kota tahsisi anlamına gelmemekte olup, kota
tahsisi için ayrı bir başvuru süreci uygulanmaktadır.

Karaciğer Destekleyici
Süt inekleri, besi sığırları, koyun ve keçilerde verimi
etkileyen en önemli organlardan biri olan karaciğeri
destekleyen özel bir üründür.

Liver Supporter

Karaciğerin temizlenmesine ve onarılmasına yardımcı olur.
Karaciğerin sentez hızını ve kapasitesini artırır.
İştahı ve yem tüketimini artırır.
Hepatik Steatozis Sendromu riskini önlemeye yardımcı olur.
Östrus’a hazırlık sağlar, döl verimini artırır.
Verim performansını ve karlılığı artırır.
Ayak ve tırnak problemlerini giderir.
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